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Embora minha pele cáqui
Sem rosa ou verde, sem destaque
E minha condição mofina, jururu, panema
Embora, embora
Há uma certeza em mim, uma indecência:
Que toda fêmea é bela
Toda mulher tem sua hora
Tem sua hora da estrela
Sua hora da estrela de cinema
Capibaribe, Beberibe, Subaé, Francisco
Tudo é um risco só, e o mar é o mar
E eu quase, quase não existo e sei
Eu não sou cega
O mundo me navega e eu não sei navegar
[...]E fora, e fora de mim
De dentro afora uma ciência:
Que toda fêmea é bela
Toda mulher tem sua hora
Tem sua hora da estrela
Sua hora da estrela de cinema
(Caetano Veloso – A hora da Estrela de cinema)
(Grifos meus)
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RESUMO

A pesquisa objetivou apreender trajetórias de seis professoras de Geografia que
moram na cidade e exercem a docência na roça, buscando, através de suas
narrativas, compreender os sentidos que atribuem à docência e às escolas rurais. O
estudo pautou-se nos princípios epistemológicos da pesquisa qualitativa, ancorado
nos pressupostos da abordagem (auto)biográfica, com ênfase nas narrativas
docentes. Foram utilizados como instrumentos de recolha de dados: as entrevistas
narrativas e as observações, analisados a partir de princípios da hermenêutica
(RICOUER, 1976), na perspectiva interpretativa-compreensiva, além das
contribuições de Schütze (1987), sobre a análise das narrativas. O estudo apontou
questões importantes para problematizar o ensino de Geografia em contextos rurais,
a partir do movimento de compreender as trajetórias das professoras, revelando as
implicações que os percursos de vida-formação-profissão tiveram sobre suas
identidades e performatividades docentes, bem como nas condições de trabalho que
lhes são impostas no exercício diário da profissão. A pesquisa apontou, ainda, que o
deslocamento geográfico (cidade-roça-cidade) vivenciado pelas professoras
constitui-se como um espaço-tempo produtor da profissão, ou seja, uma
“ritualização” diária que fornece elementos para construção da identidade docente,
com implicações diretas no território da profissão, revelando modos de fazer
docência na contemporaneidade. Nessa docência em travessia, as professoras
reconstroem a si mesmas como pessoas e professoras, pensam/reelaboram suas
práticas e projetos profissionais, mediante táticas singulares, suscitadas, sobretudo,
em seus trajetos cotidianos em contextos rurais tão diversos e tão singulares.

Palavras-chave: Docência. Escolas rurais. Narrativas. Pesquisa (auto)biográfica.
Trajetórias de professoras de Geografia.
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ABSTRACT

The survey aimed at understanding the trajectories of six teachers of Geography who
live in the city and engaged in teaching in the rural, looking through their narratives,
understand the meanings they attach to teaching and rural schools. The study was
based on epistemological principles of qualitative research, anchored in the
assumptions of the approach (auto)biographical narratives, with an emphasis on
teaching. Were used as data collection tools: narrative interviews and observations,
analyzed from principles of hermeneutics (Ricoeur, 1976), in the interpretive
perspective-understanding, beyond the contributions of Schütze (1987), on the
analysis of the narratives. The study identified important issues to discuss the
teaching of the geography in rural contexts, from the movement to understand the
trajectories of teachers, revealing the implications for pathways of life-educationprofession had on their identities and performativity teachers as well as the
conditions work imposed on them in the daily exercise of the profession. The
research also pointed to the geographical displacement (city-rural-city) is
experienced by teachers is a profession producer space-time, that is, a "ritualization"
daily which provides elements for the construction of teacher identity, with direct
implications on the territory of the profession, revealing ways to make teaching in
contemporary times. Teaching in this passage, the teachers reconstruct themselves
as people and teachers, think/rework their practices and professional projects,
through unique tactics, raised primarily in their everyday paths in rural contexts as
diverse and so unique.

Keywords: Teaching. Rural schools. Narratives. (Auto) Biographical research.
Trajectories of teachers of geography.
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INTRODUÇÃO:
do que falam estes escritos

“A gente escreve como quem ama.
Às vezes uma só linha basta para salvar o próprio coração.
[...] Minhas desequilibradas palavras são o luxo do meu silêncio.
Escrevo por acrobáticas e aéreas piruetas –
escrevo por profundamente querer falar”.
(Clarice Lispector, 1973, p.13)
14

Problematizando o objeto de pesquisa
“Escrever implica em desnudar-se [...]
com apenas um modo de pontuar, faço malabarismos de entonação,
obrigo o respirar alheio a me acompanhar o texto”
(Clarice Lispector, 1998, p. 9-22)

Esta dissertação narra a história de muitas pessoas, de muitos lugares e de
muitos rumores, atravessada pelos caminhos do sertão e pelas “gentes” da roça e
da cidade. As narrativas que compõem este trabalho contam, então, histórias de
gente, travessias de pessoas, trajetórias que anunciam a “hora da estrela” de seis
professoras-macabéas do sertão baiano. Nestas páginas, as professoras “falam de
si mesmo da própria altura, não apoiada em muletas ou andaimes, mas com os pés
descalços” (JOSSO, 2010, p. 35), desvelando, assim, “maneiras de ser” e “maneiras
de fazer” (CERTEAU, 2001, p. 35), maneiras de estar na vida e viver a profissão.
Nesse movimento, muitas coisas foram contadas, muitos caminhos foram
entrecruzados, revelando que “o cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não
autorizada” (CERTEAU, 2001, p. 38) e se personaliza nos fatos narrados por cada
uma das professoras. Este entrelaçamento de percursos, embora situe trajetórias
das professoras-macabéas, não se constitui como uma singularidade que nega uma
coletividade. Penso que suas histórias se aproximam, de alguma maneira, da
“realidade” de muitas professoras de Geografia que são da cidade e trabalham em
escolas rurais, espalhadas pela Bahia/Brasil.
Numa espécie de arqueologia das narrativas, fui escavando sentidos e
significados das experiências narradas, através de pressupostos hermenêuticos, os
quais orientaram todo o trabalho de interpretação. Assim, os relatos das professoras,
com histórias tão singulares, manifestadas pelas suas capacidades autopoéticas,
contaram a vida e narraram a profissão. O movimento de tomar a palavra de si sobre
si permitiu que as seis professoras exercitassem o olhar de retorno sobre suas
trajetórias, refletissem sobre as experiências vivenciadas no âmbito da vida, da
formação e da profissão. São relatos de chegadas e partidas, de sons e silêncios, de
15

estradas e atalhos, relatos de viagens. As narrativas, portanto, constituem-se como
essência produtora desse texto.
Ao constituir esse texto, busquei, na escrita, a leveza de quem narra uma boa
história, pois mais que juntar palavras, tentei unir, corajosamente, literatura,
geografia, ruralidades e (auto)biografias: amores inspiradores desta investigação,
que possibilitaram construir modos outros de fazer pesquisa. Assim, nesse exercício,
ao tempo em que narro as histórias das professoras-macabéas, narro a mim mesma.
A minha implicação com o objeto desta pesquisa emergiu de vivências e de
preocupações decorrentes de minha trajetória como professora que vive na cidade e
que trabalha na roça. Desse modo, também sou uma professora-macabéa1, pois
realizei, durante alguns anos, essa travessia, vivenciando tensões e inquietações na
dimensão da docência em escolas rurais. Ao me contemplar no olhar das
professoras colaboradoras, busquei, também, contemplá-las a partir de outras
maneiras e por um novo gesto. Talvez tenha sido essa uma das principais razões
que motivou a construção deste trabalho.
É pertinente destacar que a pesquisa se constituiu como um desdobramento
de estudos iniciados durante o curso de Licenciatura em Geografia, cujo trabalho de
conclusão investigou as histórias de vida, trajetórias de formação e práticas de
ensino de professores de Geografia do Tucano-BA. Em suma, a referida pesquisa
desvendou modelos, dispositivos e procedimentos tácitos vividos pelos sujeitos,
permitindo uma compreensão sobre os seus percursos de vida e formação, onde
cada professor estabeleceu sentido a sua história de vida, às trajetórias de formação
e profissionalização, implicando-se e evidenciando a indissociabilidade da tríade:
vida-formação-profissão.
Assim sendo, a presente pesquisa, intitulada Macabéas às avessas:
Trajetórias de professoras de Geografia da cidade na roça2 – narrativas sobre
docência e escolas rurais, nasce dessas inquietações primeiras com o objetivo de
apreender os sentidos atribuídos pelas professoras de Geografia que moram na
cidade e exercem docência na roça sobre profissão docente e escolas rurais.

1

Denominação feita às professoras dessa investigação que será melhor explicada ao longo do texto.
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Nesse estudo, o termo roça é compreendido como todo espaço que se
encontra fora dos limites da sede dos municípios, com singularidades distintas, do
ponto de vista, do acontecer da vida. Trata-se de “uma articulação entre as noções
de rural e de identidade social, construída a partir das experiências vivenciadas [...]
Dessa forma, o rural é um processo de construção social e cultural” (SOUZA, 2010,
p. 47).
Esta pesquisa vinculou-se as ações do Grupo de Pesquisa (Auto)biografia,
Formação e História Oral – GRAFHO3/PPGEduC/UNEB, que por sua vez integra a
Pesquisa ‘Diversas ruralidades–ruralidades diversas: sujeitos, instituições e práticas
pedagógicas nas escolas do campo Bahia-Brasil’, desenvolvida com financiamento
da FAPESB e CNPq4, realizada em regime de colaboração entre a Universidade do
Estado da Bahia/UNEB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB e a
Universidade de Paris 13/Nord – Paris8/Vincennes–Saint Denis (França), através de
parceria entre os seguintes grupos de pesquisa: GRAFHO – Grupo de Pesquisa
(Auto)biografia, Formação e História Oral (PPGEduC/UNEB); CAF – Currículo,
Avaliação e Formação (UFRB/Centro de Formação de Professores – Campus
Amargosa); e o Centre de Recherche Interuniversitaire EXPERICE (Paris 13/Nord–
Paris 8/Vincennes–Saint Denis).
A expressão “macabéas às avessas”, contida no título deste trabalho, é uma
alusão a principal personagem de “A hora da estrela” de Clarice Lispector (1998),
um “conto-de-fadas às avessas”. “A hora da estrela” é uma história de abandono e
de abandonados. São seres esquecidos pelo mundo que buscam, em intensidades e
de maneiras diferentes, essa “hora da estrela” - onde tudo se revela e se transforma.
A obra descreve a trajetória agônica de Macabéa, uma a retirante que vive,
invisivelmente, na cidade. Nessa obra, Macabéa deixou o sertão de Alagoas para
trabalhar no Rio de Janeiro. Raquítica, sem vocação, sem sonhos e sem objetivos,
vê a vida como uma coisa que apenas é porque é: “já que sou, o jeito é ser...”
(LISPECTOR, 1998, p. 7).
3

“O GRAFHO – Grupo de Pesquisa (Auto)Biografia, Formação e História Oral – integra a base de
pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, da Universidade do
Estado da Bahia (PPGEduC/UNEB).
4
Pesquisa financiada no Edital Temático de Educação 004/2007 da FAPESB, Edital de Ciênciâs
Humanas, Sociais e Socias Aplicadas do CNPq (2008) e Edital Universal CNPq (2010).
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Os primeiros aspectos existenciais definidores de Macabéa são de sua
modesta origem social. Como a nordestina, existem milhares de moças espalhadas
por cortiços e atrás de balcões trabalhando até a estafa. Órfã, criada por uma tia
repressora, ela é feia, virgem, gosta de coca-cola, passa um pouco de fome e
trabalha como datilógrafa no Rio de Janeiro. É tão tola que sorri para as pessoas na
rua, mas ninguém lhe responde ao sorriso porque sequer a olham. Em síntese, tratase de um ser ínfimo, de uma “alma rala” (LISPECTOR, 1998, p. 39).
Nesse sentido, Macabéa é uma personagem que carrega em si contradições:
ao mesmo tempo em que é marcada pela nulidade, por uma existência sem
propósito e sem perspectivas, uma existência sem razão, é também uma
personagem que se mostra, em vários momentos, buscando algo, mesmo sem
saber o quê, exatamente. Uma personagem que tem dentro de si a vontade
desesperada de sentir, de ser. Ela procura algo, procura a si mesma, às cegas, tonta
por não saber sequer fazer as perguntas que inaugurariam um conhecerse/perceber-se no mundo.
Assim, encontrar-se consigo própria, era um bem que até então ela não
conhecia. Ao ser atropelada, Macabéa descobre a sua essência: “Hoje, pensou ela,
hoje é o primeiro dia de minha vida: nasci” (LISPECTOR, 1998, p. 82). Há uma
situação paradoxal: ela só nasce, ou seja, só chega a ter consciência de si mesma,
na hora de sua morte, metaforizada pela “hora da estrela”. Por isso, antes de morrer
repete sem cessar: “Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou”. Existe nessa inquietação de
Macabéa um trabalho de consciência que transita pelo plano das indagações
existenciais, pelo inconsciente, pela autoanálise, pela autorreflexão com projeções,
introprojeção e certo narcisismo. A personagem principal do livro mal tem
consciência de existir, só depois do encontro com a cartomante “prestou de repente
um pouco de atenção para si mesma” (LISPECTOR, 1998, p. 80). Ela nunca tinha
tido coragem de ter esperança. Ao encontrar Madame Carlota, Macabéa começa a
pensar na vida, a olhar para si, reconhecendo-se como pessoa com passado,
presente e futuro.
Desse modo, primando por questões que ora nos distanciam e ora nos
aproximam da personagem de Lispector, é que podemos falar, aqui, de um contexto
‘às avessas’. Enquanto Macabéa sai do interior para a cidade, as professoras desta
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investigação fazem um trajeto inverso: saem da cidade, onde moram, para
exercerem a docência na roça. Nesse mesmo sentido, enquanto Macabéa é uma
personagem narrada, vista, percebida sempre a partir do olhar/voz do outro – o
narrador,

as

professoras-macabéas

são

concebidas

como

narradoras

e

personagens de suas próprias histórias, são pessoas centrais e ativas. Suas vozes,
seus percursos, suas vidas dão tônica a esta investigação. Assim, o desvelar de
suas trajetórias de vida-formação-profissão, bem como seus deslocamentos
geográficos e o exercício da docência em escolas rurais, configuraram-se como uma
possibilidade destas profissionais, que ao contrário de Macabéa que precisou morrer
para se tornar estrela, tenham suas histórias contadas/destacadas ainda em vida.
Para tanto, busquei, neste estudo, investigar as trajetórias de seis
professoras-macabéas. A escolha por essas professoras justificou-se pelas
delimitações de gênero (mulheres), de espaço (ser da cidade e trabalhar na roça) e
de exercício da profissão (ser professora de Geografia). Das seis professorasmacabéas, quatro residem e trabalham no município de Tucano e duas residem e
trabalham no município de Serrinha, ambos localizados no sertão baiano. A escolha
por esses dois municípios está atrelada as minhas experiências de vida-formaçãoprofissão nesses espaços.
Deslocar-se

diariamente

da

cidade,

lugar

de

vivência/moradia

das

professoras, para as localidades rurais, onde estão situadas as escolas nas quais
trabalham é uma necessidade que se impõe cotidianamente. Compreender as
culturas, as singularidades e as subjetividades que emergem nesses espaços
específicos se constituem como um desafio para estas professoras que se
deslocam, cruzam fronteiras, estabelecem novos territórios identitários no exercício
da profissão, construindo, assim, uma identidade, entendida aqui, não como um
dado ou um fato simplesmente. Ela não é homogênea, nem pontual, não é definitiva,
nem acabada, nem transcendental, trata-se de uma construção (HALL, 2003), de
uma identidade docente que permeia um entrelaçamento de experiências que
circundam o urbano e o rural.
É importante destacar, que, nesse trabalho, o termo rural é compreendido
como “portador de particularidades pautadas no interconhecimento dos seus
membros, na organização da vida cotidiana influenciada pelos ciclos da natureza e
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em regras específicas de convivência que se diferenciam dos citadinos” (MOTA e
SCHMITZ, 2002, p. 393).
Desse modo, exercer a docência nessa travessia cidade-roça-cidade desvela,
no contexto da vida-formação-profissão, ‘movências’, fluidez, deslocamentos, que
não são apenas do ponto vista geográfico, mas, sobretudo, simbólicos e
experienciais. Tal contexto é marcado por identidades que não se constroem de uma
só vez e para sempre, mas se fragmentam, multiplicam-se e se fazem móveis.
Nesse sentido, tais deslocamentos possibilitam uma “[...] descentração dos
indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural, quanto de si mesmos”
(HALL, 2003, p. 9).
Tomando essa emblemática realidade, a presente investigação teve os
seguintes

objetivos:

apreender/compreender

os

sentidos

atribuídos

pelas

professoras de Geografia que moram na cidade e exercem a docência na roça sobre
a profissão docente e as escolas rurais; cartografar as trajetórias de vida-formaçãoprofissão das professoras-macabéas, bem como seus deslocamentos geográficos e
analisar

as

implicações

das

trajetórias

de

vida-formação-profissão

e

os

deslocamentos cidade-roça-cidade das professoras no fazer docente em escolas
rurais. Através da aproximação, por meio das narrativas, com as professoras e suas
maneiras de verem e lidarem cotidianamente com o atual funcionamento da
organização de seu trabalho pedagógico em escolas rurais, busquei compreender
como estas atribuem sentidos às suas práticas docentes, articulando-as à realidade
dos territórios rurais em que estão inseridas, de modo a contemplar as aspirações
dos sujeitos envolvidos e as especificidades desses espaços.
Neste contexto, tanto para as professoras no exercício da docência, quanto
para alunos envolvidos no processo de aprendizagem, o espaço rural é um “lugar
aprendente” que favorece pelo seu feixe de ações e singularidades a aprendizagem
dos sujeitos. É “aprendente, porque permite produzir marcas do conjunto de
relações que nele se estabelecem e, sobretudo, dos processos de passagem
recíprocos entre saberes formalizados e saberes da experiência” (SOUZA, 2010, p.
26-27). Portanto, concebo o espaço rural, as escolas e suas distintas ruralidades,
como expressão de identidades sociais abertas e múltiplas e ainda como “lugar
aprendente” (SCHALLER, 2007), um lugar de vida e de pertencimento para os
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sujeitos, constituindo-se como um facilitador de aprendizagens nos processos de
ensinar e aprender Geografia.
Esta investigação possui ainda uma noção de rural contemporâneo que está
associado às questões da natureza e de seus processos produtivos. Nesse
contexto, o rural é considerado como um “[...] lugar de vida, onde as pessoas podem
morar, trabalhar, estudar com dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade
cultural” (FERNANDES 2004, p. 137), configurando-se, nesse sentido, como um
espaço de relações sociais, “espaço singular e ator coletivo” (WANDERLEY, 2000,
p. 92), lugar do acontecer da vida.
Desse modo, o presente estudo encontra-se ancorado nas discussões
teóricas de Amiguinho (2008a, 2008b), Almeida (2005), Carneiro (1998), Leite
(2002), Mota e Schmitz (2002), Moreira (2005), Souza (2010, et al, 2011a e 2011b),
Wanderley (2000), dentre outros estudiosos que discutem as especificidades do
contexto rural. As considerações propostas por estes autores apreendem o espaço
rural como uma categoria que emerge de um contexto sócio-histórico-geográficocultural, extrapolando a idéia de uma rural eminentemente agrário, voltado
especificamente às atividades de agricultura ou agropecuária, imprimindo uma
noção de rural contemporâneo que apresenta possibilidades de construções de
novas/outras identidades rurais.
Apreendendo estas questões e para uma melhor compreensão da educação,
da escola e da docência em espaços rurais, considero geograficamente relevante a
utilização da categoria de análise espacial - lugar. É por meio da compreensão e do
conhecimento do lugar que as professoras das escolas rurais poderão compor suas
práticas educativas, de forma a respeitar os saberes sociais dos alunos, os quais
são construídos mediante suas interações com o lugar. O lugar é então um espaço
vivido, concebido e percebido, local onde as relações do cotidiano acontecem
constantemente, sofrendo suas mudanças. Ele é, pois, um produto da experiência
humana. Nesse sentido, a referida categoria significa mais que o sentido geográfico
de localização, o “lugar é o centro de significados construídos pelas experiências”
(TUAN, 1983, p. 43) de quem vive o lugar, de quem compreende sua dinâmica e
respeita suas singularidades.
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Em decorrência desse entendimento da relevância do lugar, das trajetórias e
dos deslocamentos geográficos dos professores/as nos processo de ensinar e
aprender Geografia em espaços rurais, torna-se importante apontar alguns
questionamentos pertinentes a esta pesquisa: 1) Que sentidos as professoras de
Geografia que moram na cidade e trabalham na roça atribuem à docência e à escola
rural? 2) Como se tornaram professoras de Geografia da roça? 3) De que modo as
trajetórias de vida-formação-profissão e os deslocamentos geográficos implicam nas
práticas docentes em escolas rurais?
É sabido que a discussão sobre a formação de professores de Geografia e o
exercício da docência em escolas rurais, a partir das narrativas das histórias de vida,
das itinerâncias formativas e dos processos de profissionalização docente é, ainda
hoje, uma temática pouco explorada na academia e na conjuntura de pesquisas na
área de Ensino de Geografia. Destaco, portanto, nesse contexto, os estudos com
centralidade na formação do professor de Geografia e em suas práticas de ensino,
desenvolvidos por Callai (2003, 2006, 2009), Castellar (2010); Cavalcanti (1998,
2002, 2006 e 2008); Schäffer & Kaercher (2008); Kaercher (2004), além de outros
que discutem especificidades do trabalho docente como Tardif & Lessard (2012);
Nóvoa (1999, 2000, 2002, 2010), leituras e proposições imprescindíveis na
construção desse estudo.
Sustentam também teoricamente esta investigação, no que se refere à
utilização do método (auto)biográfico, as sistematizações construídas por DeloryMomberger (2006, 2012); Josso (2008, 2010); Mignot (2000, 2006, 2008); Nóvoa
(1988, 1991, 1992, 1999, 2000); Passeggi (2008) e Souza (2006, 2008a, 2008b
2011), cujos estudos estão ancorados na fecundidade, potencialidade da abordagem
autobiográfica, na formação, na autoformação e no percurso de desenvolvimento
pessoal e profissional de professores.
Para Souza (2006) esta abordagem metodológica possibilita compreender o
singular/universal das histórias, memórias de formação, ao revelar práticas
individuais/coletivas inscritas na itinerância dos sujeitos em aprendizagem,
colocando-os como centro de seus processos formativos e buscando valorizar as
experiências formadoras inscritas em projetos autobiográficos, como possibilidade
de orientação e reorientação profissional.
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Desta forma, os vários estudos e publicações sobre a vida dos professores e
suas trajetórias de formação e profissionalização, com base na utilização de
biografias e autobiografias, revelam-se como importantes instrumentos de análise,
pois potencializam recolocar os professores como centro do debate sobre as
pesquisas educacionais (NÓVOA, 2000). Atentando, portanto, para o objeto e os
objetivos delimitados nesta investigação, ancoro-me em uma metodologia de cunho
qualitativo, por se tratar de um processo de reflexão e análise minuciosa das
trajetórias de vida-formação-profissão das professoras de Geografia da roça.
Assim, tomo a abordagem (auto) biográfica como opção metodológica, visto
que a mesma possibilita um movimento de investigação sobre o processo de
formação e, por outro lado, permite através das narrativas (auto)biográficas,
entender os sentimentos e os sentidos das professoras sobre o seu processo de
formação, autoformação, no exercício da profissão. A abordagem (auto)biográfica
pode ser entendida nesse contexto “como uma forma de mediar estratégias que
permita ao professor tomar consciência de suas responsabilidades pelo processo de
sua formação, através da apropriação retrospectiva do seu percurso de vida”
(SOUZA, 2006, p. 262).
Desse modo, cada professora-macabéa possui destaque, sua pessoa, sua
fala, interpretação do vivido, suas representações, seu olhar, a dimensão de suas
necessidades e expectativas, possibilitando um panorama de sua vida pessoal e
profissional. Isto é, a contemplação do “professor como pessoa, como profissional,
como construtor de inteligibilidade que pensa, decide e se angustia” (GHEDIN e
FRANCO 2008, p. 60). Tal metodologia integra uma diversidade de pesquisas ou de
projetos de formação, a partir das vozes dos sujeitos sobre uma vida singular,
histórias plurais ou profissionais, através da tomada da palavra como estatuto da
singularidade, da subjetividade e dos contextos dos sujeitos, uma vez que “[...] todas
as narrações autobiográficas relatam, segundo um corte horizontal e vertical, uma
práxis humana” (FERRAROTTI, 1979, p. 26) e social.
A partir desses pressupostos teóricos e metodológicos, delimitei como
procedimentos de coleta de dados o uso de entrevistas narrativas individuais, posto
que nestas, “lidamos com o que o indivíduo deseja revelar, o que deseja ocultar e a
imagem que quer projetar de si mesmo e de outros” (GOLDENBERG, 1999, p. 85).
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Desse modo, esta técnica se constitui como um relevante instrumento de pesquisa,
no qual os sujeitos revelam os sentimentos, as concepções e seus percursos de vida
e formação, bem como experiências vivenciadas no contexto da profissão.
A entrevista narrativa é reconhecida como um gênero de pesquisa
sociolinguística e se constitui como um corpus fundante deste estudo. Nesse tipo de
entrevista o sujeito possui tempo necessário para responder as provocações, sem
sofrer a interrupção do entrevistador, o qual deixa livre para expor sua história, a
partir de um recorte significativo de sua experiência de vida e profissão
(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2010), como um despontar de suas vozes
(auto)biográficas.
As observações também se constituíram como um importante instrumento de
recolha de informações, configurando-se como um modo de apreender o objeto
desta pesquisa. Por isso, além das observações das práticas das professoras e do
cotidiano escolar, também foram realizadas observações durante deslocamentos
geográficos feitos pelas professoras, dentro dos ‘furgões’5, ônibus e carros que as
transportam. Esse procedimento é relevante porque o ato de observar, com um olhar
em movimento, nos impulsiona a ver além do que está aparente, aproximando-nos
da perspectiva dos sujeitos, dos lugares observados, dos deslocamentos feitos, das
histórias contadas e das intenções subjacentes. Nesse sentido, a observação nos
conduz a enxergar a realidade tal como ela é em suas entrelinhas. Permite-nos
adentrar “a esfera do desejo, das emoções, das frustrações do sujeito, de suas
representações, dos questionamentos de sua identidade” (GHEDIN e FRANCO,
2008, p. 61), a partir de um olhar apurado sobre o inusitado cotidiano.
No que se refere à organização geral desta dissertação, primei por organizar
seções e desenvolver discussões, tendo como premissa o objeto desta investigação.
Desse modo, logo na introdução problematizo a construção do objeto de pesquisa,
socializando as intenções, os objetivos e as implicações que conduziu e constituiu
este estudo.
No primeiro capitulo, “Quem pesquisa se pesquisa”: a minha hora da estrela,
apresento os marcos biográficos de minha trajetória de vida-formação-profissão,

5

Tipo de transporte fechado como muitos assentos, semelhante a uma sprint/topic/van, usado para
deslocar professores no semiárido baiano. Vide fotos em anexo.
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desencadeando os percursos do tornar-se professora. Assim, busco, através de
minha história de vida, demarcar implicações com o objeto de pesquisa e mediante
este olhar para si, enxergo-me também como uma professora-macabéa,
reconhecendo em mim outras tantas professoras-macabéas que estão espalhadas
por aí, sobretudo, as seis que dão vida e significado a esta investigação.
No segundo capítulo, Percursos metodológicos: olhando pelo retrovisor,
defino pressupostos teóricos e metodológicos que orientaram a pesquisa, revelando
potencialidades da abordagem (auto)biográfica para melhor compreender as
trajetórias das professoras e suas implicações com a docência em escolas rurais.
Neste capítulo, descrevo os espaços onde a pesquisa aconteceu, o perfil biográfico
das colaboradoras e as fontes utilizadas - observação e entrevista narrativa, que se
constituíram como dispositivos para adentrar as trajetórias de vida-formaçãoprofissão e os descolamentos geográficos das professoras-macabéas. Apresento,
ainda, o modo como foram tratados os dados e as análises das narrativas.
O terceiro capítulo, Espaço rural, escolas rurais e outras singularidades
constitui-se como uma prosa necessária e inscreve-se, de algum modo, num
movimento de inversão paradigmática e epistemológica sobre as tensões que
permeiam o contexto rural contemporâneo. Nesse sentido, apresento permanências
e invisibilidades desse contexto, o qual foi historicamente silenciado e tratado à
margem na academia e nos espaços de discussões sobre educação. Neste capítulo
as professoras-macabéas apresentam sentidos e significados sobre as escolas
rurais e importância das mesmas para a comunidade e seus sujeitos-alunos.
No quarto capítulo, intitulado: As professoras-macabéas e suas trajetórias de
vida-formação-profissão, narro as ‘geografias’ vividas por estas professoras que
atravessam a cidade e a roça, demarcando as escolhas pela Geografia e pela
docência em escolas rurais. Esse “mapa biográfico” revela contentamentos e
descontentamentos, alegrias e tensões que circundam a vida e a profissão. Desse
modo, os espaços da vida, da formação e da profissão revelaram-se como
dispositivos simbólicos, concretos e experienciais constitutivos de suas identidades
docentes.
O quinto capítulo, intitulado: Docência em travessia: descolamentos
geográficos e ensino de geografia na roça, destaco os deslocamentos geográficos
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das professoras, as condições de trabalho, de estrada e transportes, suas chegadas
e partidas, bem como as implicações dos deslocamentos (cidade-roça-cidade) no
exercício de ensinar e aprender Geografia em escolas rurais. Assim, através de suas
“biogeografias”

(DELORY-MOMBERGER

2012),

marcadas

por

experiências

espaciais (simbólicas e concretas), as professoras-macabéas revelaram modos de
constituição das suas identidades docentes e de suas práticas pedagógicas. Desse
modo, os deslocamentos geográficos realizados cotidianamente pelas professorasmacabéas têm se configurado como um espaço-tempo produtor da profissão. O
resultado, portanto, entre as idas e vindas das professoras, as confissões feitas, as
vozes suscitadas e as narrativas desveladas sobre a docência em escolas rurais
expressam modos de ensinar Geografia da roça.
Na seção intitulada (In)conclusões: “quanto ao futuro...” entre um dizer e
outro: o que fica por dizer, apresento uma síntese dos resultados da pesquisa. A
expressão “quanto ao futuro’”, sussurrada pela personagem Macabéa, como sendo
suas últimas palavras ditas antes de morrer, demarca o término desta escrita e
assinala um tom prospectivo e não acabado deste trabalho.
Convido, pois, o leitor, a sensivelmente adentrar os territórios desta escrita,
por ela fazer travessias e quiçá realizar movimentos pendulares, de idas e vindas, de
pausas e recomeços. Quero anunciar, ainda, que para este compor este trabalho,
utilizei alguns interlocutores literários como: Clarice Lispector, Cecília Meireles,
Guimarães Rosa, Fernando Pessoas e Antoine De Saint-Exupery. Com eles, sem a
pretensão da precisão, encontrei refúgio, força, autencidade, originalidade e poesia.
A literatura que não está presa aos cânones científicos, nem aos ditames do 'real',
possibilitou ensinamentos profundos e valiosos. Nesse sentido, torna-se importante,
aos ler estes escritos, prestar atenção e acompanhar a construção deste trabalho de
pesquisa, que, além de produzir um texto acadêmico, teve como essência pensar a
vida, a existência, publicizar as trajetórias vida-formação-profissão de professoras de
escolas rurais.
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I. “QUEM PESQUISA SE PESQUISA”:
minha hora da estrela

“Quero afiançar que essa moça não se conhece
senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar
“quem sou eu” cairia estatelada no chão [...]
Só uma vez se fez a trágica pergunta: quem sou eu?
Assustou-se tanto que parou completamente de pensar”.
(Clarice Lispector, sobre Macabéa, 1998, p. 25)
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1.1. Cartografando minhas trajetórias de vida-formação

“Contar é tão dificultoso.
Não pelos anos que já se passaram.
Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas
de fazer balancê, de se remexerem dos lugares...”
(Guimarães Rosa, 1986, p. 159)

Embora seja a narrativa uma das heranças mais antigas da humanidade, falar
de si mesmo não é nada fácil, remete-nos a tempos, imagens, lembranças, pessoas,
e lugares que marcam/marcaram nossa existência. É como se a vida, ao ser
recordada, fosse (re)mexendo coisas em nós, como poeticamente nos diz
Guimarães Rosa (1986), sobre as dificuldades de contar coisas passadas. E é numa
hora dessas, de recordar a nossa trajetória, de pensar nossa existência, que nos
passa um filme, ora preto e branco, ora colorido, que em câmara lenta vai
remexendo o que está em nós imobilizado. Revirar memória de lugares, coisas,
pessoas, histórias de alegrias, marcas de saudade, enfim, tudo vai se colocando
como um enredo inacabado que revela como foi a nossa vida, ou ainda, como fomos
constituindo em nós o que hoje somos.
Desse modo, contar a própria história permite a pessoa que narra anunciar-se
ao mundo, e, mais que isso, permite que ela anuncie-se a si mesma, pois “ao narrarse o sujeito desvela-se para si e revela-se para os outros” (ABRAHÃO, 2004, p.
202). Esse exercício de autorrevelação, autocompreensão e a busca por um
“conhecimento de si” conduziu a reflexão de minha história de vida, num movimento
inquietante fundamentado em dois pressupostos: como cheguei a ser o que sou? E,
ainda, o que foi que eu fiz com o que fizeram de mim? Moções férteis para escrever
minha trajetória e, assim, compreender/apreender as histórias das professorasmacabéas.
É importante destacar que tudo que escrevi já estava de algum modo inscrito
em mim, grafado em minha memória. De certo modo, estes meus escritos não
deixam de ser “cópias” de mim mesma, de meus percursos, das pessoas que
conheci, com as quais aprendi e ensinei, dos lugares que andei. Estou sempre
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voltando a esses lugares, entre-lugares e não-lugares presentes em minha trajetória
e de onde nunca conseguirei sair, ou me desligar completamente, uma vez que a
vida da gente é resultado dos caminhos percorridos e das experiências que vamos
acumulando nesse itinerário, sempre vivo/atual, chamado existência.
Esse prestar atenção em nós, no processo de pesquisar nossa história
particular, exige sensibilidade para escutar-se, exige, sobretudo, respeitar-se e ter
cuidado consigo mesmo. Trata-se de “uma tarefa difícil, pois muitas vezes, tentamos
apagar da mente fatos que são extremamente importantes para a compreensão das
escolhas realizadas” (ALVARO, 2011, p. 58). Isso porque a “vida com suas imagens
é feita de um inventário de aparentes miudezas” (PERES, 2006). Ao escrever esta
história, optei pelo exercício de olhar para dentro e para fora de mim mesma,
buscando essas “miudezas”, não a partir de um processo linear, cronológico, mas a
partir do que considerei significativo em minha trajetória, do que de fato foi formador.
Essa ‘escrita de mim’, portanto, carrega significações formativas de tudo que
perpassou esse caminho chamado de minha vida.
Minha história começa em uma tarde ensolarada da primavera de 1983, em
uma cidade do interior do sertão baiano, em dias de alegria e de casa cheia. Foi
assim, nesse cenário, que fui recebida, no povoado para onde fui levada um dia
após o meu nascimento. Fui para a casa de meus pais, mal sabia que naquela
humilde e acolhedora casa estavam meus três irmãos a espera de minha chegada.
Hoje sei que naquele dia minha mãe já levava em suas coisas, em uma dessas
sacolas que toda mãe tem quando se tem um bebê, acho que rosa, eu sempre
imagino rosa, cuidadosamente o cartão do hospital. Nele estava com letras legíveis
e com uma caligrafia invejável, o escrito do meu nome: Mariana.
Esse nome foi curiosamente/cuidadosamente escolhido pelo meu pai, que
dava a sua quarta filha, o mesmo nome da personagem principal de uma novela
daquela época, pela qual nutria certa admiração. Na verdade, ele não me dava só
um nome, mas, traçava, de certo modo, um destino de ‘glória’ para aquela que
nascera com cinquenta centímetros, pesando cerca de 4 quilos e louca pelo leite
materno. Uma “artista de novela”, uma “estrela da televisão”. Começara ali a minha
“hora da estrela”.
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Coincidência ou providência, não sei. Sei de uma coisa, o destino, a vida não
poupou peças e enredos para fazer também de mim, não uma artista de televisão,
mais que isso, como dizem no sertão, tornou-me uma mulher de fibra! Para chegar
até aqui, por muitas coisas já passei, muitas coisas abdiquei, muitos amigos, amores
encontrei... No fundo, eu sempre soube quais seriam as estreias e os palcos que eu
desejava estar. Hoje sei que não nasci para as câmeras, nem tão pouco para o
“oscar”. Na verdade, fui engolida pelas letras, pela força das palavras, seduzida pelo
mundo vivido de uma Geografia que não está só nos livros, uma Geografia que se
faz na vida.
Aos quatro anos, saímos do povoado de Rua Nova, para onde fui levada
quando nasci. Agora, meus pais mudavam para a calorosa Caldas do Jorro, distrito
do município de Tucano/BA, paraíso das águas quentes, local onde residimos até
hoje. Só fui à escola quando completei seis anos, mesmo assim, porque meu irmão
mais novo me acompanhava. Era uma pequena escolinha particular, de lá, trago
poucas lembranças, apenas que chorava muito, fazia algumas letras, pintava
desenhos que não entendia. Em casa, o contato com a leitura era pouco. Algumas
vezes presenciava meus irmãos mais velhos lendo. Além deles, meu pai foi a
presença que mais me marcou. Ele lia sempre, sempre o via lendo e, por vezes,
escrevendo. Mesmo com este cenário de leitores, nunca tive muita gente para ler
para mim. Em casa, não tínhamos essa cultura, pois o acesso aos clássicos da
infância não foi possível. Meus sábios pais estudaram muito pouco, até o Ensino
Fundamental I. Faziam uso da leitura apenas para suas necessidades diárias. Não
me lembro, por exemplo, de ter escutado nenhuma leitura feita por eles ao pé da
cabeceira de minha cama na hora de dormir.
Eu tinha seis anos quando mudei para outra escola, desta vez uma escola
pública. Lá começava minha primeira série do Ensino fundamental, fui muito bem
acolhida por todos, é só do que me lembro. Ao final do ano, a professora disse que
eu não era capaz de passar para a série seguinte. E para minha tristeza reprovoume. Repeti mais um ano, única “repetência” de minha vida escolar. Esse fato me
marcou tanto que em toda minha vida escolar eu fazia de tudo para não passar mais
por aquilo. Perder o ano é mesmo um sofrimento! Fiz novamente a primeira série,
desta vez, com um propósito: vou aprender a ler. Nesse período, tive uma
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professora que incentivava a leitura. Quase sempre ela fazia roda de leitura, lia
muito para nós, em voz alta e de muito bom tom, como se desejasse dar vida aquela
história e aos seus personagens, e de certa forma dava. Eu ficava vislumbrada,
imaginando a história que se desenrolava a cada leitura. Acreditem! Com as
histórias contadas eu sentia cheiros, sabores, conhecia lugares, pessoas,
fantasiava...
Estávamos próximos de terminar o ano letivo quando a professora nos lançou
um desafio: “Só vai passar para a segunda série, quem aprender a ler. Vocês devem
procurar um texto em seus livros didáticos e em casa exercitarem todos os dias essa
leitura, com boa entonação e sem gaguejar. Aquele que conseguir realizar a leitura,
passará para a segunda série, quem não conseguir repetirá a primeira série”.
Naquela manhã, voltei para casa angustiada, pois aprender a ler era o que
mais queria naquele momento, mas, estava com medo de não dar conta do desafio
lançado. Perder o ano novamente, isso me apavorava. Era um misto de dor e
alegria, sabia que era a minha chance de aprender, porque agora eu estava sendo
desafiada, fui impulsionada a ler e o tempo era curto. Sofria por dois motivos: porque
eu queria muito aprender a ler e não suportava a idéia de repeti o ano novamente.
Mas, se não aprendesse? Corri contra o tempo. Nesse período já conhecia as letras,
lia bem pouco, pouco mesmo, quase nada.
Faltava um bimestre de estudos, era o tempo que tinha para aprender a ler.
Nesse período, tive ajuda de irmãos mais velhos em casa. O texto estava escolhido.
Não me recordo do que se tratava, lembro-me bem das rosas vermelhas que
ficavam no final da página, foi o que primeiramente me atraiu para a leitura. Era com
este texto, que passava as tardes em casa, a cada dia uma descoberta, um avanço,
deslizando aqui e acolá, aprendi a ler. E que felicidade quando chegou o dia de
demonstrar isso para a turma e para a professora, sabia que aquela leitura me
concederia a certificação para segunda série, isso me deixava ainda mais feliz. Dei o
melhor de mim, afinal, aquela era a leitura da minha vida, a primeira de tantas outras
que viriam. Fui aplaudida pela turma e certificada pela professora, de quem recebi
os parabéns pela belíssima leitura feita e a concessão para passar para a série
seguinte.
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Mais tarde, por volta dos nove anos, mudamos para Feira de Santana, cidade
do interior baiano, em busca de melhores cuidados médicos para a minha irmã mais
nova que possui paralisia cerebral. Em Feira, na Princesa do Sertão, pude ter
acesso a outras leituras, com outros propósitos e outras exigências que não
estavam atreladas as leituras escolares, era tempo de outros processos formativos.
Neste período, participei de um grupo de coroinhas6 da Igreja Católica. Inserida
neste grupo, tínhamos semanalmente grupos de estudos sobre os ensinamentos e
doutrina da igreja, os encontros eram ministrados pelo padre e outras vezes pelo
coordenador do grupo. Eram textos, documentos da Igreja, considerados complexos,
em virtude das leituras prévias que eu não tinha e das poucas experiências de
leituras que possuía naquele momento. Éramos orientados a ler e a discutir sobre o
que líamos. Para isso, não bastava a decodificação, era preciso ler e compreender,
dar função a leitura na prática diária de ser coroinha. Esse momento foi bastante
significativo na minha trajetória pessoal e de formação.
Em Feira de Santana, conclui a primeira etapa do fundamental I, no Grupo
Escolar Ana Brandoa, localizada no bairro do Tomba. Nesse período, a situação
financeira de nossa família se agrava, meu pai tinha um bar, mas os rendimentos
não estavam sendo suficientes para sustentar a família. Por esta razão, depois de
três anos em Feira voltamos à pequena Caldas do Jorro, onde meu pai havia
deixado com os meus irmãos mais velhos, uma humilde padaria. Meu pai acreditava
que mesmo sendo pouca a sua renda, iríamos viver melhor. Nesta ocasião, comecei
os estudos no Ensino Fundamental II, no Centro Educacional Rômulo Galvão, onde
também fiz o curso de magistério.
Foi nessa escola pública que muitas coisas experienciei e aprendi. Mesmo
com suas carências e fragilidades no âmbito da formação, foi nessa escola que fiz o
magistério e me constitui professora. Na referida escola, tive contato mais intenso
com a literatura, fui criando apreço e estima por várias obras e autores. De lá pra cá,
nunca mais fui a mesma. Comecei a ler alguns clássicos como: Machado de Assis,
João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Jorge
Amado, Eça de Queiroz, Gregório de Matos, Mário Quintana, além de tantos outros

6

Menino ou menina, que na igreja, exerce o papel de acólito (ajudante) nas funções litúrgicas,
instituído para servir ao altar e auxiliar o sacerdote durante as celebrações.
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que éramos convidados a conhecer durante as aulas de literatura, sobretudo no
Ensino Médio. Ainda nesse período, tornei- me uma apaixonada por alguns desses
escritores, mas fui tocada pelos escritos de Cecília Meireles, por quem aprendi a ter
estima e consideração. Além desta, fui seduzida pelas escritas de minha sempre
inspiradora Clarice Lispector, presença que, pelos seus escritos, atravessa toda
essa dissertação.
Fui amparada por estas leituras em muitos momentos de conflitos, durante a
adolescência e no início da fase adulta. Os livros, sobretudo de ficção, crônicas,
contos, romances e poesias, foram os meus poucos e verdadeiros amigos,
companheiros de todas as horas, era neles que depositava confiança, que
compartilhava

segredos.

Introspectiva

e

tímida,

buscava

entendê-los para

compreender e encontrar a mim mesma. Depois de algum tempo, consegui ter
alguns livros para permanecer em minha cabeceira, lembro-me do Pequeno
Príncipe, que tomei emprestado na biblioteca de uma escola e nunca mais devolvi
(isso é segredo). Mais tarde, tive acesso à obra de Clarice Lispector, a famosa “Hora
da estrela”. As histórias do pequeno príncipe e da “tonta” da Macabéa embalavam
as minhas noites, lia-os sempre antes de dormir, era uma forma de ampliação de
meus horizontes e de minhas expectativas. Acho que por eles também cheguei até
aqui.
Mas, deixemos um pouco de lado a literatura. Afinal de contas, onde foi parar
a Geografia nesse percurso todo? Pois bem, ela é tão invisível na minha trajetória
escolar, como aqui nesse texto. Poucas são as lembranças que tenho da Geografia.
Na escola, durante o Ensino Fundamental I, ela era chamada de Estudos Sociais7,
dividia-se entre Geografia e História. O que eu lembro desse tempo? Pouquíssimas
coisas. Lembro-me que era uma disciplina reduzida a datas comemorativas. Eu
7

O processo de implantação dos Estudos Sociais, em substituição à disciplina de História e de
Geografia no currículo do 1º Grau, ocorreu no Brasil mediante a implementação da Lei 5692/71. Esse
movimento pode ter contribuído para uma representação de um ensino das humanidades esvaziado
de conteúdos advindos das ciências de referência. Nessa representação, a transposição didática
operada para a formulação dos currículos escolares de Estudos Sociais, teria sido responsável pelo
distanciamento que passou a existir entre os saberes escolares e os saberes acadêmicos, resultando
num esvaziamento ou fragmentação dos conteúdos históricos e geográficos nos currículos escolares
do ensino de 1º grau. De certo modo, foi essa representação, mais tarde, que norteou a luta pelo
retorno da História e Geografia ao currículo do ensino de 1º grau como disciplinas escolares
autônomas.
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odiava! Tínhamos que pintar, durante o ano inteiro, soldados, árvores, coelho da
Páscoa, Papai Noel e mais um monte de gente e personagens (tidas como ilustres).
Eu não entendia o porquê de tantas pinturas.
Depois das datas comemorativas, o que víamos eram assuntos relacionados
a conhecimentos gerais, à natureza, aos lugares, ao mundo, ao universo, tudo muito
geral. Não me lembro de aulas com conteúdos da Geografia como: minha rua, o
trajeto casa-escola, localização, pontos cardeais e tantos outros que são comuns na
vida escolar de qualquer criança nessa fase de estudos. Essa invisibilidade me
acompanhou no Ensino Fundamental II. Desse tempo, lembro-me apenas do dia em
que a professora pediu para pegar o livro de Geografia (era meu primeiro), depois
ela começou a ler sobre o universo, as galáxias, sobre o espaço sideral. E eu feliz
pensava: então isso é Geografia! Só na universidade descobri que o espaço sideral
nada tem a ver com a Geografia, então, a vida toda eu aprendi errado, pensei.
Nunca me esqueci dessa aula de Geografia. E todo o Ensino Fundamental foi
assim: as aulas aconteciam mediante a leitura de textos do livro didático e os
questionários que eram respondidos depois da leitura do conteúdo. Sem ter sentido,
as aulas e os conteúdos se tornavam chatos e pouco interessantes, sem sabor, sem
cheiro, sem cor, enfim, parecia que a Geografia nada tinha a ver com a nossa vida.
Isso era angustiante! E foi assim ano após ano, até chegar o Ensino Médio, onde
também a Geografia foi invisivelmente trabalhada pelos meus professores. Agora
sem livros, era bem pior, nem leitura e nem exercícios podíamos fazer, a não ser,
quando o professor nos passava apostila, com material reproduzido de livros
didáticos, com conteúdos desconexos e pouco problematizadores. Era uma
Geografia pautada em decorar conteúdos, nomes, estados, capitais, regiões, siglas
de países e suas respectivas moedas, além de decalcar e pintar mapas, sem nada
entender.
Durante o Ensino Médio, o meu professor de Geografia era o mesmo que
dava aulas de Física, assim, quase sempre, ele trocava os horários e usava o tempo
das aulas de Geografia para nos ensinar Física. Pedagogo, sem formação
específica em nenhuma das áreas, não conseguia fazer nem uma coisa nem outra...
Não foi uma questão de não ter aulas de Geografia, antes fosse. O pior é que ano
após ano eu só via coisas bem piores, aulas descontextualizadas e pouco
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provocantes. Fatigada eu pensava... Então é isso que é Geografia! Fizeram-me
acreditar que era. E nessa panaceia toda, o que eu nutria era desamor e desafeto
por esta disciplina que hoje move minha vida e minha profissão.
Resultado, de fato, eu nunca tive aulas de Geografia, nem muito menos
professores de Geografia, nenhum deles tinham formação específica e nem um
deles consegui me fazer sentir essa Geografia que hoje circula viva em mim e nas
minhas trajetórias. A lembrança que trago da Geografia escolar é de invisibilidade.
Na sua essência, ela nunca existiu no meu currículo da escola básica. Isso eu só fui
perceber quando cheguei à universidade, foi lá que conheci a Geografia... Mas,
como dizem por aí: antes tarde do que nunca!
E continuemos a desvendar a pergunta que move esta escrita: como cheguei
a ser o que hoje sou? Tinha dezenove anos quando concluí o Ensino Médio, no
curso de magistério em Caldas do Jorro. Minha escolha por este curso aconteceu
propriamente pela falta de opção, uma vez que naquele período, essa era a única
possibilidade de jovens como eu, na localidade onde moro, concluir o ensino médio.
A profissão docente era algo que eu não aspirava, tinha a concepção que era uma
profissão cansativa, enfadonha, sem muito prestígio e que, além disso, exigia muita
competência, muita habilidade, muito conhecimento. Tinha medo de não dar conta
daquilo que me era confiado, além de que, as professoras que conhecia,
insatisfeitas com as condições de trabalho e salário, estavam sempre reclamando da
profissão, expressando um desejo incansável de sair da mesma, de percorrer outros
caminhos.
Sem ter o desejo de dar aulas e precisando trabalhar para alcançar
independência financeira, ainda estudando o segundo ano de magistério, fui
convidada a trabalhar como assistente de gerência em um dos maiores hotéis de
Caldas do Jorro. Iria substituir minha irmã, que na época assumiu a direção de uma
escola. Foi a minha primeira experiência profissional. No exercício da função,
construí aprendizagens não somente no âmbito administrativo/financeiro, mas,
sobretudo, no campo das relações pessoais, de conhecimento de mundo, de
compreensão das coisas, aprendi, por meio dos inúmeros turistas/hóspedes e das
relações

de

trabalho

que

estabelecia,

que

existia

um

mundo

a

ser

desvendado/conhecido. Eu podia ir mais além.
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Então, desejando dar continuidade aos estudos, em 2004, prestei vestibular
na Universidade Estadual de Feira de Santana para Engenharia de Alimentos. Não
tive razões fortes para esta escolha. Era um curso novo na instituição, li o encarte
que falava sobre o curso e me identifiquei com a proposta. Infelizmente não logrei
êxito. Um ano mais tarde (2005), decidi por outro curso, desta vez Licenciatura em
Geografia na Universidade do Estado da Bahia, Campus XI – Serrinha. Esta escolha
também não foi intencional, havia analisado os cursos oferecidos por este Campus
(Administração, Pedagogia e Geografia), dos três tinha uma afinidade maior com a
Geografia, não pela minha trajetória escolar, que foi quase insignificativa com este
componente curricular, mas por outros motivos e outras experiências com a mesma.
Lembro-me mais fortemente que um período antes do vestibular, tinha
substituído, por três meses, um professor de Geografia em uma escola estadual.
Essa experiência, embora rápida, foi positiva, tanto do ponto de vista da docência,
quanto das aprendizagens com a Geografia. Entretanto, não tinha convicção dessa
escolha. Na ocasião, nem acreditava que pudesse ser aprovada nesse processo
seletivo, pois, vindo de escola pública e sem cursinho pré-vestibular, era uma
candidata com fragilidades, embora fosse uma estudante bastante esforçada.
Com a notícia de ter sido aprovada no vestibular para Geografia, na UNEB de
Serrinha, sabia que naquele momento minha vida estava em fase de transição,
deixando de “ter experiências para só assim e somente assim fazer experiências”
(JOSSO 2004, p.51). Isto é, naquele momento, buscava experienciar outras
situações de aprendizagens, outros processos formativos. Considero, portanto, que
a notícia de ter passado no vestibular, constituiu- se, em minha vida, mais uma “hora
da estrela”. Logo vieram as turbulências. Eu não sabia o que ia fazer para estudar,
tinha que custear diariamente meus deslocamentos para a Universidade (Caldas do
Jorro-Serrinha-Caldas do Jorro), que ficava a oitenta quilômetros de onde eu
morava.
Nos primeiros dois anos gastava todo meu salário com passagens e com
outras despesas do curso. Era quase impossível continuar os estudos. Mas as
coisas foram ficando difíceis e, nos últimos dois anos, mesmo enfrentando o
preconceito e indo de encontro aos conselhos da família e de amigos, resolvi, com
uma colega, arriscar-me no mundo das caronas. Nas idas e vindas, entre casa e
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universidade, conheci pessoas e histórias incríveis. Eram cento e sessenta
quilômetros de partilha da vida, dos projetos e sonhos, entre nós estudantes e
aqueles que nos cediam carona. Nunca tive problemas e desconfortos com o fato de
pegar carona, ao contrário, aquele movimento diário tornava-me cada dia mais
resiliente. Reconheço que foi por meio delas que também pude concluir o curso e
chegar até aqui.
Todo aquele esforço valia a pena, pois se tratava de dar continuidade a
minha formação, aspirava coisas grandes, sabia que aquela era uma oportunidade
única de mudar de vida, tinha sonhos! O meu crescimento já estava sendo
vislumbrado, estava disposta a enfrentar os desafios, era necessário. Comecei,
então, a cursar Geografia e, no seu decurso, através das situações formativas
experienciadas, fui sendo seduzida pelo mundo da academia, da Geografia e da
docência. No mesmo período da minha inserção no curso de Licenciatura em
Geografia, fui classificada em um concurso público para professora dos anos iniciais
do Ensino Fundamental, no município de Tucano.
Este trabalho me deu condições financeiras para custear despesas na
Universidade. O curso de licenciatura e o concurso para professora me levaram ao
encontro com a docência. A profissão docente, como registrei anteriormente, nunca
foi um desejo, aliás, negava qualquer possibilidade de adentrar esses universos,
mas precisava trabalhar e o caminho possível foi via concurso para professora.
Naquele momento, era a única opção segura, pois, de certo modo, o serviço público
garante estabilidade e segurança.
Inserida na sala de aula, os dissabores dessa profissão foram sendo
(re)significados e comecei a tomar gosto, saboreando a docência, construindo bases
sólidas, buscando dar sentidos e significados próprios a essa profissão. Assim,
mediante os processos formativos, as atividades experienciadas na academia e as
práticas no exercício da docência, as minhas impressões com a Geografia e com
docência foram ressignificadas.
Sobre esta realidade é relevante destacar que “as migalhas de identificações
e imagens incorporadas” (BUENO, 2003, p. 121), ao longo de meus percursos
formativos, foram de extrema relevância para o meu ser e estar na docência hoje.
No decorrer do curso de licenciatura, precisamente nas aulas de Prática de Ensino e
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Estágio Supervisionado, fui levada a escrever memoriais sobre as minhas histórias
de vida, os percursos escolares, as experiências formadoras desde o ingresso na
escola até as experiências mais recentes, como docente. Tais experiências, ao
serem recordadas e escritas, propiciaram a oportunidade de rever meu processo de
formação e suscitaram novos olhares sobre a prática docente, sobre a minha
profissão. Nessa perspectiva, muitas coisas abriram espaços de reflexão sobre o
que é ser professora, sobre o trabalho docente e sobre a escola, auxiliando-me a
mudar e, em certa medida, decidir sobre a minha vida profissional.
Com relação as minhas vivências com a Geografia na Academia, posso dizer
que foram as mais prazerosas e produtivas, pois conheci uma Geografia que, até
então, desconhecia. Na verdade, o curso me fez enxergar o mundo e a docência
com outros olhos. De fato, esse encontro mudou meu jeito de ser e estar no mundo,
de me perceber no mundo, de aprender e ensinar Geografia. A minha inserção na
Universidade, no curso de Licenciatura em Geografia, possibilitou-me pensar no
processo autêntico de construção de significados, construídos a partir da minha
relação mais profunda com este componente curricular. Assim, pude ressignificar
concepções e percepções geográficas, imobilizados conceitualmente em outros
períodos da minha formação, sobretudo, no contexto das minhas trajetórias
escolares, na Educação Básica.
Narrar minha história de vida e de formação é, portanto, refletir sobre os
processos vividos e os percursos que foram e estão sendo trilhados. A escrita das
minhas narrativas (auto)biográficas tem me permitindo compreender a realidade
atual, partindo de situações passadas e buscando possibilidades de enfrentar
prospectivamente o futuro. Assim, compreendo que o saber da experiência, daquilo
que nos acontece, daquilo que nos toca, articula-se numa relação dialética entre
conhecimento, formação e vida, de modo que são indissociáveis. Cada sujeito
experencia o que vive a partir de suas representações concretas e simbólicas, de
representações construídas a partir de seu imaginário, do seu modo de ver as coisas
e de senti-las. Enfim, através das relações que estabelece consigo mesmo, com o
conhecimento e com o mundo.
Nesse mesmo sentido, contar minha história de vida é assumir um caráter
duplo de aprendizagem, o de informar e formar, onde desenvolvo o senso reflexivo
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crítico para entender que ninguém se forma no acaso, sendo necessário fazer uma
autorreflexão sobre as minhas aprendizagens, analisando saberes, habilidades e
capacidades desenvolvidas nesse itinerário, explicitando, assim, os caminhos que
percorri, as dinâmicas e singularidades da vida, da vida que optei escolher.
Uma vida de muitas conquistas e escolhas, de muitas aprendizagens, mas
também de muitas abdicações, de muita dedicação, uma vida feliz! Nesse
movimento, geograficizei um ‘bocado’, através das produções, publicações e
apresentações de trabalho, nos congressos desse Brasil, onde fiz Geografia, fiz
educação! Virei madrugadas, vendi minha casa, desfiz amores, comprei livros,
ganhei amigos, refiz as rotas, planejei outros caminhos, vi o sol nascer.
Chegar ao Mestrado era algo que planejava desde meados de minha
graduação. Ao concluir o curso de Licenciatura em Geografia, em 2009, começava
minha “corrida”. Então, em 2010, dediquei-me às aulas como aluna ouvinte na
disciplina Abordagem (Auto)biográfica, formação de professores e leitores,
ministrada no âmbito do Programa de Pós Graduação em Educação e
Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia (PPGEduC/UNEB).
Nesse mesmo ano, investi na produção acadêmica, cutucava os livros,
escrevia

coisas,

enfim,

remexia

minha

história.

Lia

literatura,

Geografia,

(auto)biografia e mais um punhado de coisas. Foi nesse movimento que construí o
pré-projeto de pesquisa do mestrado, a partir da articulação entre literatura,
Geografia, e pesquisa (auto)biográfica e a minha história que se cruzava com tantas
outras histórias de professoras, que como eu, moram na cidade e exercem a
docência em escolas rurais.
Após essa trajetória, fui aprovada na seleção do Programa de Pós Graduação
- Mestrado em Educação e Contemporaneidade/UNEB, o que também se constituiu
como mais uma “hora da estrela” em minha vida. No primeiro ano, a dedicação e
participação nas disciplinas obrigatórias, específicas e optativas tomaram meus dias.
A corrida foi para cumprir todos os créditos. Mas essa não foi uma corrida solitária,
pois, junto com outros colegas, vivia o novo, vivia a tensão, a alegria e a
responsabilidade de estar em um Programa Pós Graduação em Educação. Eu tenho
marcas felizes da convivência com sujeitos que me viram crescer, que
acompanharam cada passo firme, modesto e alegre dessa minha experiência. Além
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de revelar as histórias das professoras-macabéas, queria também revelar a mim
mesma, visto que “pesquisar é antes de tudo compreender a própria vida”
(EGGERT, 2004, p. 562).
Destaco ainda, a relevância das disciplinas cursadas e das aulas que tive no
decorrer do mestrado.

As discussões e as leituras realizadas possibilitaram um

aprofundamento nos estudos no campo da educação, do conhecimento e da
docência, do ponto de vista teórico, epistemológico e metodológico, implicando na
minha formação acadêmica e profissional.
Outro momento formativo, nessa trajetória acadêmica, foi a minha inserção no
Grupo de Pesquisa (Auto)Biografia, Formação e História Oral (GRAFHO). Nossos
afetivos e propositivos encontros mensais, coordenado pelo meu orientador, o
professor

Elizeu

Clementino

de

Souza,

possibilitaram

aprendizagens

que

ultrapassaram as questões de pesquisa, constituindo-se em momentos de
aprendizagens partilhadas, de trabalhos em colaboração e de experiências em
coletividade, configurando-se como uma experiência extremamente formativa.
Além das disciplinas cursadas, dos encontros do GRAFHO e de outras
aprendizagens construídas ao longo do mestrado, minha formação esteve pautada,
também, na escrita, apresentação e publicação de trabalhos em eventos, encontros,
congressos, colóquios, seminários, simpósios que participei a nível internacional,
nacional, regional e local, percursos significativos e formativos na minha trajetória de
vida-formação-profissão.
Destaco, também, a importância, do ponto de vista pessoal, formativo e
profissional, das experiências vivenciadas durante o Mestrado Sanduíche, no
segundo semestre de 2012, na Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo (FEUSP), através do PROCAD-NF 2008/CAPES8.
Enfim, por tudo que escrevi nessa seção, posso afirmar que hoje sou
resultado desse meu “currículo de vida” (ALVARO, 2011, p. 58). Nessa perspectiva,
apresentei sucintamente os principais marcos biográficos que fizeram de mim o que
hoje sou. A tentativa foi aproximar, ao máximo, a escrita da minha vida com o objeto

8

Programa de Cooperação Acadêmica / Novas fronteiras, com financiamento do Projeto ‘Pesquisa
(auto)biográfica: docência, formação e profissionalização’, realizado em cooperação entre o
GRAFHO (UNEB), GRIFARS (UFRN) e Grupo de Pesquisa História e Memória da Profissão Docente
(USP), com financiamento do Edital PROCAD/NF n.º 08/2008/CAPES.
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desta investigação, através do exercício ontológico de (re)pensar sobre mim mesma
e minhas trajetórias, partindo dos lugares, dos espaços e dos cotidianos de minha
existência.
Entretanto, ressalto que este escrito não comporta todas as dimensões de
minha vida, nem deveria. A minha intenção, ao escrevê-lo, foi apenas a de socializar
os principais fatos que marcaram minha trajetória de vida-formação-profissão.
Ademais, quero dizer que o fato de relatar a si mesmo, a si próprio, a trajetória
vivida, relembrar fatos bons ou ruins, não revela a totalidade de quem somos, mas
nos ajuda a refletir sobre as escolhas feitas, apontando caminhos para viver essas
escolhas da melhor maneira possível.

1.2 Entre ‘furgões’, percursos e ‘cancelas’: assim me fiz professora!
“Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe”.
(Clarice Lispector 1998, p.22)

Esse conhecer a si mesmo é uma busca por compreender que as vivências
que tivemos deixaram marcas, tornando-nos o que somos hoje. Essa busca pela
existência e pelo sentido da vida é individual, pois só quem vive sabe, mesmo sem
saber que sabe, de tudo que vive e experiencia na vida. Trata-se de um “caminhar
para si” (JOSSO, 2010) em busca das imagens e representações que formaram em
nós o que somos, o professor que somos, impulsionando um (re)pensar sobre
nossas trajetórias, escolhas e experiências.
Como relatei em outro momento dessa escrita, mediante a aprovação no
concurso público do município de Tucano, em 2006, assumi a docência na Escola
Municipal Cristóvão Colombo (localizada na zona rural), onde permaneci até 2008.
Naquele momento, trabalhar nesta escola da zona rural, foi uma possibilidade que
encontrei para conciliar trabalho e estudo, isso porque a referida escola ficava às
margens da BR 316 Norte, entre Caldas do Jorro (onde vivia) e Serrinha (onde
estudava).
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Meus primeiros anos na docência aconteceram em uma classe multisseriada.
Esta experiência necessitava de saberes singulares e necessários para atuar na
docência e garantir a aprendizagem dos alunos. Foram três anos de trabalho nesta
escola, nos quais tinha que provar a mim e aos outros que eu era capaz de ensinar.
A cada ano, recebia em minha classe entre vinte e vinte cinco alunos, distribuídos
em quatro séries: Pré I e II (educação infantil) e 1º e 2º ano (Ensino Fundamental I).
Eram crianças com faixa etária de três a oito anos, portanto, uma classe
multisseriada.
Para dar conta da diversidade e das necessidades do grupo e garantir, no
mínimo, que as crianças aprendessem a ler e a escrever, uma das estratégias mais
eficazes desenvolvidas com as turmas foi trabalhar com alunos de vários níveis
simultaneamente. Isso exigiu criatividade para promover o envolvimento dos
estudantes nas atividades em grupo, com uma abordagem de ensino próxima de
suas realidades.
Adentrando o baú da memória, recordo-me das primeiras tardes na escola
como professora, onde o novo causava estranheza. O percurso era sempre o
mesmo: chegava da universidade, cansada do stress da estrada e da rotina de
estudos, descia do ônibus aflita para rever o que havia planejado no fim de semana.
Era uma mistura de medo e ansiedade e, ainda meio sem jeito, mas sempre com um
sorriso e afeto, encontrava aquelas crianças, ainda na cancela/portão da escola, que
mais do que qualquer outra coisa, buscavam alguém para valorizá-las, alguém que
acreditassem em seus sonhos e em suas esperanças. Elas tinham um desejo...
Queriam ser ouvidas. Isso foi o que fiz durante os anos que passei ao lado daquelas
crianças que, providencialmente a vida se carregou de me confiar. Hoje sei que não
somente por desejo, mas por necessidade, a sala de aula tornou-se um dos espaços
de minha vida.
No período (2006-2009), atrelado ao trabalho com as classes multisseriadas,
também fazia outros percursos para dar aula, abrindo outras cancelas9, desta vez,
na Escola Municipal José Carneiro de Oliveira, localizada no espaço rural do
município de Serrinha. Concursada, mas sem formação específica na área,

9

Espécie de porteira rural, que dá aceso a roça.
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lecionava Química e Física para os alunos de Ensino Médio, experiência difícil para
mim, estudante do curso de Geografia na época. Como essa foi a condição dada
para estar na escola e sem poder desistir do concurso, tinha que estudar muito o
conteúdo para dar as aulas. Entretanto, considero muita rica esta experiência, no
que se refere aos laços estabelecidos com as turmas e as diversas metodologias
que utilizava para dar aulas, buscando dar conta do que nos impõe o exercício
cotidiano da profissão, neste caso, ser professora da roça.
Assim sendo, o desejo e as implicações em desenvolver a presente pesquisa,
a partir das trajetórias de professoras de Geografia da cidade na roça, são advindos
de trajetórias experienciadas por mim, enquanto professora da cidade que
trabalhava na roça, onde cotidianamente adentrei ‘furgões’ - veículos utilizados para
transportar as professoras. Nesses trajetos, descobria que a profissão também
acontecia ali, no carro, nos percursos, nas conversas, nas angústias socializadas e
nas alegrias partilhadas.
Com os pés fincados no espaço rural, desde minha infância, embora hoje
tenha me tornado uma mulher extremamente urbana, sempre fui uma amante da
roça, da escola, mas não da profissão docente. Foi mediante outros contextos
formativos e estabelecendo relações com outros professores, durante meus
percursos formativos, que tive possibilidade de ressignificar minhas concepções e
práticas docentes. Aqui, cabe uma reflexão sobre os meus professores, que marcas
eles deixaram em minha trajetória? O que fizeram comigo durante toda minha vida
escolar? Agora me recordo das minhas primeiras professoras, elas tinham zelo pela
docência e embora tenham tido práticas passíveis de críticas, deixaram boas marcas
em mim. No entanto, parece-me que nos anos finais de Ensino Fundamental e
médio alguns professores deixaram marcas não tanto positivas em mim. Buscar na
memória essas marcas torna-se importante para pensar como me fiz professora.
Sendo assim, de certo modo, sou parte dos muitos professores que passaram
por mim. No fundo, aprendi, no cotidiano escolar, ainda como aluna, a ser
professora. Trata-se, portanto, de considerar este material empírico, fruto de minha
trajetória de formação, para pensar como fui me tornando professora, “afinal de
contas, os modelos que, depois um tanto inconscientemente vamos produzir, não
raro vieram de nossos primeiros professores” (KAERCHER, 2011, p. 123).
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No âmbito da universidade, as experiências com alguns professores foram
mais significativas no que se refere à minha decisão por esta profissão. Eles fizeram
pensar a docência a partir de uma ótica mais ampla e bem mais satisfatória. A
maioria deles expressava cotidianamente que fazia o que gostava, isso fazia toda a
diferença.
Entre o trabalho e a universidade, período da graduação, ao passo que vivia
minhas primeiras experiências na docência, em escolas rurais, refletia sobre a
profissão num movimento de ação-reflexão-ação. Assim, as minhas impressões
foram sendo modificadas. Fui tentando me orientar, nesse momento tão decisivo e
angustiante, começo da carreira docente, pelas marcas positivas deixadas pelos
meus professores e pelas experiências e saberes adivindos da profissão em escolas
rurais.
Revisitando a minha trajetória docente, vejo que pensar sobre as experiências
torna possível entender como nos tornamos o que somos e o modo como
ensinamos. Daí a necessidade de uma imersão introspectiva, do saber que cada um
sabe de si, das relações que estabelece com seus processos formativos e com as
aprendizagens construídas ao longo da vida. Só nós mesmos podemos contar a
nossa vida e traçar os modos como ela se realiza, assegurando nesse itinerário “a
dor e a delícia de ser o que é”10.
Em síntese, o sentido e a originalidade desses escritos tiveram a intenção de
narrar o meu itinerário de vida-formação-profissão. Entre uma experiência e outra,
entre um trajeto e outro, abrindo e fechando ‘cancelas’, nas idas e vindas dentro dos
‘furgões’, fui me constituindo uma professora de escolas rurais, conferindo-me o
status também de uma professora-macabéa.

1.3 No espelho retrovisor: um olhar para as outras para reconhecer a si

“E até ver-se no espelho não foi tão assustador:
estava contente, mas como doía”.
(Clarice Lispector, 1998, p. 48)

10

Parafraseando Caetano Veloso.
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Compreendendo

a potencialidade

do

olhar

sobre as trajetórias da

professoras-macabéas, mediante as imagens refletidas no espelho, busco, nessa
seção do texto, realizar uma reflexão sobre os meus percursos e os trajetos
percorridos com o exercício da profissão em escolas rurais. Isso permite, de algum
modo, entrecruzar minhas experiências com as histórias das professoras
colaboradoras dessa investigação. Utilizo-me da metáfora do espelho retrovisor para
perceber-me e reconhecer-me enquanto professora da cidade que trabalha na roça,
ou seja, uma professora-macabéa.
Nos percursos e tessituras que compõem o presente trabalho, algumas
questões nos aproximam da personagem Macabéa, uma delas compreende essa
busca da compreensão de si, mediante o movimento de olhar-se. Na obra de Clarice
Lispector, a busca de identidade da personagem Macabéa processa-se quando ela
se observa, ainda que raramente, diante do espelho. Esse ato de olhar para si,
através do espelho, em primeira instância, reflete sua imagem de solidão,
inexistência e da não percepção de si mesma. Entretanto, outras vezes, ao se
perceber no espelho, inventa uma existência, refletindo a imagem de uma identidade
desejada11. De certo modo, os reflexos de sua imagem e seus poucos momentos em
frente ao espelho, constituem-se como instantes únicos e doloridos que possibilitam
a Macabéa perceber-se, reconhecer-se e projetar-se.
A perspectiva do espelho como imitação-reflexo da vida origina-se na
antiguidade e relaciona-se com este movimento de autoconhecimento: “primeiro a
humanidade mirou-se na superfície de águas quietas, lagoas, lameiros e fontes”
(ROSA, 1991, p. 34). Nesse sentido, o episódio do reflexo de Narciso na água seria
símbolo da confusão do eu, não apenas de um eu individual e egocêntrico, mas, de
algum modo, refere-se a um eu que tem sua imagem refletida, significando a
excessiva preocupação com a imagem exterior, do outro. O mito narcisista coloca
cada um de nós, diante da problemática da identificação entre o “meu eu” e o “eu do
outro”.

11

Macabéa desejava ser Marilyn Monroe, seu desejo era ser uma estrela de cinema.
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Isso se evidencia na medida em que consideramos o reflexo no espelho como
um evento, um fenômeno de duplicação dos seres, “pois diante de um espelho cada
ser possui o ser duplo que contempla na medida em que é contemplado”
(ZAMBOLLI, 2002, p. 49). Desse modo, esse olhar para si, funciona como um “eixo
de sentido” em torno do qual se constroem significados sobre o mundo e sobre nós
mesmos. Nessa perspectiva, a ótica do espelhamento torna-se fundamental para a
descoberta da relação “eu/mundo”. Por meio da nossa imagem refletida no espelho,
“conhecemo-nos como os outros nos conhecem” (ZAMBOLLI, 2002, p. 49), como os
outros nos vêem.
Esse olhar para si, revela ainda que o espelho à medida que reflete a nós
mesmos, reflete também tantos outros eus que permeiam nossa existência e nosso
inconsciente. Estar diante de nós mesmos, de nossas próprias percepções não é
uma tarefa tão fácil como parece, isso porque o ato de enxergar-se é atravessado
por significativos movimentos capazes de (re)velar nossa humanidade, nossa
existência. Como diz Guimarães Rosa (1991), “sim, são para se ter medo os
espelhos”. Com essa perspectiva enigmática, o espelho revela não apenas a
imagem de um corpo refletido, mas as marcas que visível e invisivelmente esse
corpo carrega. O espelho retrovisor reflete a imagem de um único rosto. Entretanto,
as imagens de retorno refletidas são de outros, que no fundo não deixa de ser nós
mesmos, transitando, assim, na poética do “eu” ceciliano: “se me contemplo, tantas
me vejo [...]”(MEIRELES, 1985, p. 224).
A busca desse conhecimento de si (SOUZA, 2006), metaforizado por esse
olhar no espelho retrovisor, permite adentrar em nossa memória, outrora distante,
para conhecer os marcos biográficos que fizeram de nós professoras da roça,
professoras em trânsito. A metáfora do olhar no espelho retrovisor sinaliza esse
movimento constante de pensar os deslocamentos geográficos e experienciais e os
percursos traçados pelas professoras dessa pesquisa. Dentro de furgões, carros que
nos transportam diariamente da cidade para roça, nos constituímos professoras. De
fato, se olharmos bem atentamente nos espelhos retrovisores desses furgões,
veremos bem nitidamente as imagens de uma docência que é refletida nesse
movimento do entre-lugar (BHABHA, 2010), ou seja, de trabalhar na roça e viver na
cidade. Nesse entremeio, vida e profissão se imbricam, fazendo desse entre-lugar,
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proposto pelos deslocamentos geográficos, um lugar onde se pensa e produz a
profissão, onde se olha a vida.
Os itinerários percorridos por nós professoras-macabéas, podem ser
compreendidos, ainda, como um ‘rito de passagem’12 que alteram nossos processos
identitários, possibilitando ‘novas’ construções identitárias e representações no
âmbito da profissão, da formação e da docência em espaços rurais. Além disso,
auxiliam-nos a compreender e balizar as tensões cotidianas entre a cidade e a roça
que surgem mediante as vivências experienciadas no exercício da docência.
Durante esse percurso (cidade-roça-cidade), é possível interagir com os colegas,
contar e ouvir histórias engraçadas, socializar algumas angústias e alegrias de ser
professora. Afinal, são muitos os assuntos que partilhamos nas idas e vindas, entre
uma curva e outra, entre uma paisagem e outra, entre uma parada e outra. São
lugares, para além dos muros da escola, que possibilitam pensar a própria profissão,
os desafios, as dificuldades, as particularidades e especificidades de ser docente em
escolas rurais.
Assim, ao propor esse olhar pelo espelho retrovisor, busco uma aproximação
de minha trajetória com as trajetórias das seis professoras-macabéas, num
movimento de cruzar histórias, experiências e vivências advindas de um “mesmo”
contexto, estabelecendo uma relação dialógica e criando, assim, uma cumplicidade
de dupla descoberta. Nesse sentido, a minha intenção com a metáfora do espelho,
além de propor esse olhar para si para reconhecer as outras, é também um convite,
inspirado nas palavras de José Saramago, para olharmos profundamente para nós
mesmos e nossas experiências, provocando uma reflexividade sobre nossa
existência, através da expressão “se podes olhar vê, se podes ver repara”.
Esse olhar para vida e para as trajetórias das professoras-macabéas apontam
a necessidade de reparar, como propõe Saramago, mais do que a pessoa do
professor e sua atuação docente. Na verdade, esse olhar de retorno, proposto pelo
espelho retrovisor, permite uma reflexividade do inventário de experiências
profissionais vivenciadas, permitindo uma contemplação/compreensão sobre suas
trajetórias, sobre os fatos de vida que fizeram dessas professoras hoje o que são.

12

Compreendem celebrações que marcam mudanças de status de uma pessoa no seio de uma
comunidade.
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Esse olhar para o espelho, de certo modo, devolve a imagem de uma docência que
pode ser repensada, refletida, analisada e reconstruída mediante o (re)velar de suas
imagens/histórias.
Esse trabalho de reflexão que parte de minhas trajetórias, atravessando as
das seis professoras-macabéas, foi uma oportunidade que me foi dada para
observar “como cada um de nós caminha na sua existência, na procura de saberviver” (JOSSO, 2010, p. 247). As reflexões aqui tecidas sobre meus percursos de
vida-formação-profissão, permitiram-me situar o que hoje penso e faço, reforçando
“o espaço do sujeito consciencial capaz de se auto observar e de refletir sobre si
mesmo” (JOSSO, 2010, p. 250). O esforço feito nesse ato de tomar a palavra de si
sobre si foi mediatizado pelo olhar sobre si e pelo esforço a ser desenvolvido para se
chegar à compreensão do outro (JOSSO, 2010), neste caso, das professorasmacabéas.
No entanto, esse olhar para trás, sobre as minhas trajetórias, como
perspectivei nesse capítulo, pode fazer perder a noção da distância real que
percorri, mas, se visualizarmos a imagem projetada pelo espelho retrovisor, através
das ‘miudezas’ das entrelinhas dessa escrita, certamente veremos quantas coisas
vivenciei para chegar até aqui. De fato, hoje eu tenho olhares mais profundos sobre
a vida, sobre a profissão, sobre os outros, enfim sobre o mundo. Assim, a arte de
tecer uma escrita sobre meus percursos se constituiu como uma “visão
configurativa” entre minha relação com o mundo e com os outros (ARFUCH, 2010).
É com esta “visão configurativa” que tomo, neste escrito, o estatuto da palavra
para reconhecer que eu fui/sou o sujeito de minhas escolhas, de minhas relações e
dos percursos, responsabilizando-me, em certa medida, pelas aprendizagens
construídas, pelos itinerários de formação e pelos modos como me tornei
professora. Por meio dessa história, apresento-me ao outro em diversos modos e
por diversas maneiras. Entretanto, a construção dessa narrativa de vida-formaçãoprofissão conduz não a uma exposição de um eu no vazio, mas a “uma reflexão
antropológica, ontológica e axiológica” (JOSSO, 2010, p. 38), visto que narrar as
próprias experiências formadoras configura-se como um “contar a si mesmo a
própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se atribui
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ao que é vivido” (JOSSO, 2010, p. 47). Trata-se nesse sentido, de um movimento
duplo de produção do conhecimento de si.
Não se trata simplesmente de um relato meramente narcisista, piegas, ao
contrário, valida que é pertinente anunciar-se, uma vez que “[...] cada eu tem um
lugar de anunciação único, em que dá testemunho de sua identidade (ARFUCH,
2010, p. 130), em um movimento dialético de “autopoiese”. Tal movimento é aqui
entendido como a faculdade de (re) invenção de si (JOSSO, 2010), através do
reencontro com os tempos e lugares que dão sentido as trajetórias de vidaformação-profissão. São registros de uma memória próxima, pedaços de
acontecimentos, resíduos de experiência, retalhos de vida que escolhi para lembrar.
São significações desse percurso, sons, cheios, gostos, sentimentos, imagens
registradas e reelaboradas pela linguagem. É preciso salientar, também, que este
escrito contém uma certa “retórica do silêncio”, uma “sabedoria do que não foi dito,
do que ficou à margem ou talvez no centro, do que por mais denso não pode subir a
superfície do rio da linguagem” (TELES, 1989, p. 13). Às vezes, as palavras limitam
um pouco esse contar toda vida, e mesmo reconhecendo a potência das palavras,
sabemos que elas não podem dizer tudo, embora sejam capazes de dizer quase
tudo.
De qualquer modo, foi “partindo de dentro de mim para estar no mesmo
momento em ambos os lados”13, enquanto pesquisadora e enquanto professoramacabéa, que me aventei nessa escrita, comungando, assim, com a seguinte
premissa: “quem pesquisa se pesquisa” (EGGERT, 2004). Na verdade, escrevemos
sobre nós mesmo quando pesquisamos, validando que todo conhecimento
produzido não deixa de ser também um autoconhecimento.
O ato de rememorar nossas histórias de vida, faz-nos apreender, no tempo e
no espaço, a organização das lembranças pessoais e profissionais numa
perspectiva de investigação-formação, demarcando experiências importantes de
nossos itinerários. No fundo, cada um de nós é um pouco de todos que
conhecemos, um pouco dos lugares que fomos, um pouco das saudades que
deixamos e somos muito das coisas que gostamos (SAINT-EXUPERY, 2009).

13

Canção quase inquieta. In: MEIRELES, Cecília. Os melhores poemas de Cecília Meireles. 10ª ed.
São Paulo. Ed. Global, 1997
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II. PERCURSOS METODOLÓGICOS:
olhando pelo retrovisor

Escolher um caminho, a seguir, fazer de que jeito?
Na roça [...] encontramos vários caminhos
[...] uma cartografia que passa às margens das roças,
que marca passagens, buscas, fronteiras,
fazeres de distintas formas, enfim, estabelece escolhas.
(RIOS, 2011, p. 21).
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2.1. Questões de método: pressupostos teórico-metodológicos

O ato de fazer pesquisa envolve, dentre tantas outras escolhas, a complexa
e importante tarefa de escolher a metodologia a ser utilizada. Cada pesquisa deve
optar por caminhos metodológicos que deem conta do objeto de estudo. Para tanto,
é importante fazer escolhas acertadas, no que concerne ao método, aos
instrumentos e as técnicas a serem utilizadas. Cuidados metodológicos são
necessários, portanto, para que a pesquisa se realize com qualidade e inteireza,
primando para que os objetivos propostos sejam alcançados.
O movimento de fazer pesquisa é, pois, um movimento articulado e ao
mesmo tempo flexível e aberto, podendo no decorrer do processo sofrer ajustes e
inclusões, tendo em vista, seu caráter incompleto que permite mudanças no
caminho, abrindo possibilidades para outras interpretações e outros resultados, para
além dos que estavam prognosticados.
Essa compreensão de pesquisa e de fazer pesquisa sustenta, de algum
modo, este trabalho investigativo que está fundamentado em uma epistemologia de
ciência que adota a pesquisa qualitativa como um dos seus pressupostos
metodológicos. A pesquisa qualitativa, centraliza seus esforços “na descoberta do
sujeito, em sua compreensão e vai buscar sua colaboração, fazer-se parceria dele,
preocupar-se com sua formação com suas histórias” (GHEDIN e FRANCO, 2008. p.
61). Assim, por considerar que esta pesquisa possui questões muitos particulares e
que está assentada em um nível de realidade que não pode ser quantificada, adoto
essa perspectiva metodológica, compreendendo-a, como uma metodologia fértil
para desvendar o objeto dessa investigação.
A pesquisa qualitativa não foi escolhida pelo viés apenas de contemplação
das trajetórias das professoras desta investigação, mas, porque, além dessa
possibilidade, a mesma defende a necessidade de uma perspectiva de
“conhecimento prudente para uma vida decente" (SANTOS, 1996, p. 39). Esse modo
de compreensão é originado pelos pressupostos de um paradigma emergente. O
paradigma a emergir dessa premissa não é apenas um paradigma científico, é
também um paradigma social. E essa dialética acontece, sobretudo, no nível
hermenêutico, no esforço de superar a distância entre objeto e o sujeito, entre
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conhecedor e conhecido, entre mente e realidade, conhecimento e experiência,
entre ciência e vida, entre o professor e sua pessoa, imprimindo assim, “um rigor
outro” (GALEFFI, et al, 2009) no ato de fazer pesquisa, de conceber ciência.
Desse modo, considerando o objeto e os objetivos desta pesquisa, adotei
uma metodologia de cunho qualitativo, por se tratar de um processo de reflexão e
análise minuciosa das trajetórias de vida-formação-profissão das colaboradoras.
Isso possibilita uma compreensão mais complexa da vida, dos processos formativos
e da profissão de cada professora.
A partir desses descolamentos metodológicos e epistemológicos, concebo
cada professora-macabéa, não somente como objeto dessa pesquisa, mas,
sobretudo, como sujeito e protagonista dessa investigação. Essa compreensão
articula-se com as proposições da pesquisa qualitativa que sugere uma relação
dinâmica e complexa “entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 1995, p. 79).
Nesse movimento investigativo, pesquisa e sujeito se articulam numa
perspectiva dialógica onde fronteiras são rompidas e outras estruturas nascem. Não
há mais como manter separados sujeito-objeto, vida-profissão, ou ainda objetividade
e subjetividade, conforme a racionalidade técnica defendida pelo paradigma
moderno.

Essa

indissociabilidade,

movida

pela

mobilidade

das

pesquisas

qualitativas, permiti a cada pesquisador, a partir das especificidades de seu objeto
de análise, construir e delimitar seus próprios caminhos, tomando opções
metodológicas de natureza objetiva e subjetiva, justificando suas escolhas e
demarcando assim, categorias necessárias para a construção da pesquisa.
Por isso, é tão necessário e indispensável traçar percursos metodológicos em
todo e qualquer trabalho de pesquisa. Contudo, mesmo considerando a metodologia
como importante caminho no processo de fazer pesquisa, nesse trabalho, as
escolhas metodológicas extrapolam as exigências imprescindíveis em qualquer
movimento investigativo, que necessita de métodos, técnicas e instrumentos para
dar respaldo à pesquisa, configurando-se, também, como um terreno teórico,
epistemológico e metodológico capaz de apreender as trajetórias de professoras de
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Geografia da cidade na roça e suas narrativas sobre docência e escolas rurais,
objeto dessa investigação.
Desse modo, perspectivando um olhar mais detalhado sobre este objeto
investigativo, esta pesquisa está ancorada na abordagem (auto)biográfica, tomada,
especificamente nesse contexto, como narrativas (auto)biográficas de professoras
da cidade que exercem a profissão em escolas rurais. Tal metodologia é atualmente
empregada em diferentes áreas das ciências humanas, na educação e, mais
especificamente, nos estudos que envolvem a formação do adulto. Seus princípios
epistemológicos e metodológicos atestam a validade dos saberes experienciais e
das aprendizagens construídas ao longo da vida como uma “metareflexão do
conhecimento de si” (JOSSO, 2008).
A abordagem (auto)biográfica, contida nas trajetórias de vida-formaçãoprofissão, inscreve-se, pois, em um movimento epistemológico e metodológico,
sugerindo as professoras-macabéas uma busca pelo “conhecimento de si” (SOUZA,
2006) para melhor pensar a vida e a profissão. A partir dessa compreensão teóricometodológica que concebo a abordagem (auto)biográfica como um recurso favorável
para compreender a singularidade de cada uma dessas professoras.
Essas questões, de algum modo, justificam a utilização do método
(auto)biográfico nesse trabalho, uma vez que, uma de suas premissas, é justamente
“valorizar a compreensão que se desenrola no interior da pessoa, sobretudo em
relação as vivências e as experiências que tiveram lugar no decurso da sua história
de vida” (FINGER, 2010, p. 125). O método abre então possibilidades para que as
professoras contem o que se passa por dentro e por fora de si mesmas, propondo
um imbricamento entre o eu pessoal e o profissional, numa tentativa de superar a
dicotomia, historicamente imposta, que tentou separar vida e profissão.
É importante destacar que a busca pelas ‘coisas do eu’, ou ainda, “refúgios do
eu” (MIGNOT, 2000) mediatizado por um “conhecimento de si” (SOUZA, 2006) e
revelados por meio das biografias, autobiografias, confissões, memórias, diários
íntimos, não é tão recente como parece. Na verdade, esses registros há pelo menos
dois séculos, “eternizam momentos significativos, revelando espaços de atuação e
desvelando estratégias adotadas para que a voz feminina se fizesse ouvir no debate
educacional” (MIGONT, 2006, p. 48). Trata-se de uma “obsessão por deixar
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impressões, rastros, inscrições, dessa ênfase na singularidade que é ao mesmo
tempo busca de transcendência” (ARFUCH, 2010, p. 15). Isso porque à medida que
cada pessoa fala de si, revela-se também para os outros, numa espécie de
“publicização do eu”.
Na obra “Refúgios do Eu” (MIGNOT et al, 2000), encontram-se importante
sustentação teórica no que tange à delimitação e caracterização da obra
autobiográfica. Ainda no prólogo é anunciado que não se sabe ao certo onde e como
começou esse tipo de escritura. Entretanto, o interesse por ela pode ter sido
difundido no campo da história social, junto com a história dos integrantes das
classes chamadas subalternas, conferindo relevância para ciências sociais e mais
tarde para as ciências educacionais.
O método (auto)biográfico tem sua primeira origem com os gregos,
precisamente com a Poética de Aristóteles (335 a.C). Essa poética reúne um
conjunto de escritos das aulas, registrados por Aristóteles, revelando conhecimentos
sobre si, sobre as artes e sobre a poesia. Mais tarde, com a transição da Idade
Antiga para a Idade Média, Santo Agostinho (d.C.397), em seu livro Confissões,
narra, com profundidade, em diários sua conversão ao cristianismo. Séculos depois,
na Idade Moderna, outro livro também chamado Confissões, de Rousseau (1781),
marca esse tempo destinado às escritas de si. Nessa obra, Rousseau narra suas
experiências e vivências descrevendo sua personalidade e seus hábitos. Com estes
escritos, inaugura a seguinte consigna: “conhece-te a ti mesmo”, o que valida, de
algum modo, a importância dos registros (auto)biográficos.
Bem mais tarde, a partir da década de oitenta, a literatura pedagógica foi
tomada

por

biografias

e

autobiografias,

ocupando-se

com

estudos

mais

sistematizados sobre a vida dos professores, a carreira e percursos profissionais,
recolocando os professores no centro dos debates educativos (NÓVOA, 2000). Na
contemporaneidade, outras ciências como a Sociologia, a História, a Filosofia, a
Psicologia e a Antropologia também utilizam essa abordagem metodológica em seus
campos de estudo. Na área da educação, registra-se, sobretudo no Brasil, a partir
de meados dos anos 1990, o crescimento de pesquisas com uso expressivo do
método (auto)biográfico (SOUZA, 2006), aventando uma consolidação de tal
abordagem de pesquisa no campo educacional.
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Esse breve histórico em torno da utilização do método (auto)biográfico pelas
ciências sociais embora revele marcos temporais bastante antigos, demonstra que
em Educação seu uso é relativamente recente. Os registros mostram que no campo
educacional essa perspectiva metodológica nasce no século XIX na Alemanha com
a escola de Chicago, em oposição ao positivismo proposto pelas ciências sociais.
Surgia, então, com os estudos (auto)biográficos, outro tipo de saber, agora mais
pessoal e mais humano (FINGER, 2010).
Desse modo, alarga-se uma diversidade de teorias e práticas pedagógicas
que caracterizam uma mudança de eixo, superando a racionalidade técnica,
atestada como modelo único de formação e aderindo as concepções que valorizam
a subjetividade e a experiência vivida pelos sujeitos. Nesse tipo de pesquisa,
procura-se a “interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos
professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido no
quadro das suas histórias de vida” (NÓVOA, 2000, p. 25). O importante a destacar
nessa abordagem é a compreensão da história enquanto memória do passado,
consciência crítica do presente e premissa operatória do futuro (FERRAROTTI,
1988).
Os estudos (auto)biográficos atestam que todos nós somos herdeiros daquilo
que vivenciamos no passado, considerando que as pessoas não são objetos
passivos, como define o determinismo mecanicista; antes, elas sentem e refletem
seus sentimentos em seus atos, em suas escolhas. Assim, ao refletir sobre as
experiências pregressas cada pessoa tira proveito pedagógico do passado: por que
me tornei professora? O que é necessário para ser professora de Geografia de
escolas rurais? Por que ensino do jeito que ensino? Como as trajetórias de vida
formação-profissão implicam no exercício da docência?
Essa preocupação em produzir outro conhecimento sobre os professores,
buscando

compreendê-los

como

pessoas

e

como

profissionais,

reuniu

pesquisadores ao redor do mundo, como Nóvoa (2000, 2010); Huberman (2000);
Goodson (2000); Dominicé (2010); Josso (2004); Souza (2006); Abrahão (2006);
Arfuch (2010) Passeggi (2008) Mignot (2000, 2006 e 2008). Essas pesquisas a partir
de um enfoque teórico-metodológico específico, oferecem um outro campo de
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possibilidades interpretativas para a pesquisa educacional, mediante uso de
narrativas autobiográficas.
As experiências construídas pelo grupo da Universidade de Genebra, nos
anos oitenta, a partir das discussões sobre (auto)formação, na perspectiva da
abordagem das histórias de vida por parte do sujeito aprendente (PINEAU, 1988),
marcam um sentido particular para a entrada e a utilização do método como
potencializador na compreensão do processo de formação, no entendimento da
profissão docente e da vida dos professores.
A emergência das experiências com as histórias de vida e a utilização de
(auto)biografias possibilitou, no Brasil, a criação e consolidação de grupos e de
redes colaborativas, os quais, numa dimensão dialógica, fazem uso dessa
abordagem metodológica em suas pesquisas. Convém destacar, nesse movimento,
a realização do CIPA14, suscitando a formação de uma rede de pesquisa vinculada
ao trabalho com as (auto)biografias, as histórias de vida e as narrativas de
formação.
A criação da ASIHVIF15 no espaço europeu e a consolidação das pesquisas
com histórias de vida foram fundamentais para fomentar diferentes experiências, a
constituição

dos

grupos

de

pesquisas

e

autonomização

do

movimento

(auto)biográfico que se desenvolve também no Brasil. Além dos movimentos
destacados a nível nacional e internacional, é pertinente salientar muitos outros
grupos de pesquisas e associações espalhados pelo Brasil que buscam nas
(auto)biografias maneiras outras de produzir ciência.
Nesse sentido, proliferam-se os métodos biográficos e anuncia-se um período
de ressignificação da subjetividade humana, onde as pessoas passam de estatuto
de objeto das análises para o de sujeito protagonista da investigação, conferindo sua
capacidade autoral no processo. Desse modo, o “sujeito produz um conhecimento
sobre si, sobre os outros e o cotidiano, o qual revela-se através da subjetividade, da
singularidade, das experiências e dos saberes, ao narrar com profundidade”
(SOUZA, 2006, p. 54). A originalidade dessa metodologia está assentada, portanto,
na perspectiva de que os autores de suas narrativas consigam produzir
14

Congresso Internacional sobre Pesquisa (auto)biográfica. Em (2012) o CIPA realizou em Porto
Alegre-RS sua V edição.
15
Associação Internacional das Histórias de Vida em Formação.
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conhecimentos que tenham sentido para eles e que eles próprios estejam vinculados
em um projeto de conhecimento que os constituam, também, como sujeitos autorais
do processo.
Assim sendo, a abordagem (auto)biográfica se constitui como um caminho de
conhecimento “que enriquece nosso repertório epistemológico, metodológico e
conceitual, além de enriquecer nosso repertório de “pessoas comuns”, permitindonos revelar uma consciência individual e coletiva” (JOSSO, 2008, p. 29). Desse
modo, a narrativa da própria vida dá constituição a cada sujeito e se insinua como
uma forma de construção da consciência do seu estar no mundo (MIGNOT, 2000).
Busca-se, portanto, com a utilização da abordagem (auto)biográfica compreender
integralmente o sujeito em seus processos de vida-formação-profissão.

2.2. Potencialidades da abordagem (auto)biográfica
“Auto-bio-grafrar é aparar a si mesmo
com suas próprias mãos”.
(PASSEGGI, 2008, p. 28)

Uma das potencialidades da pesquisa (auto)biográfica situa-se nesse
movimento que é estabelecido entre o ser individual, que fala de si, e o sociocultural
que integra a realidade narrada, visto que esta metodologia “põe em evidência o
modo como cada pessoa mobiliza seus conhecimentos, os seus valores, as suas
energias, para ir dando forma à sua identidade, num diálogo com seus contextos”
(MOITA, 2000, p. 113). Trata-se, portanto, de uma metodologia onde as vidas se
narram e circulam (ARFUCH, 2010).
No presente trabalho de pesquisa, a abordagem (auto)biográfica possibilitou
um movimento de investigação sobre o processo de formação e, por outro lado,
permitiu, através das narrativas docentes, entender os sentimentos e as
representações construídas pelas professoras-macabéas no seu processo de
transitoriedade e deslocamentos cidade-roça-cidade, considerando as implicações
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dessas questões no devir da profissão em escolas rurais e na construção de suas
identidades docentes.
Nesse sentido, a pesquisa (auto)biográfica tem se tornando um importante
método para pensar questões em torno da pessoa e de sua coletividade,
desencadeando situações advindas de experiências individuais

vinculadas, de

algum modo, a uma experiência social. Assim, o ponto de partida de uma pesquisa
(auto)biográfica é sempre a vida do sujeito, uma vida marcada por sucessivos
processos inéditos de existência. Nenhuma vida é igual à outra e, mesmo que os
acontecimentos sejam comuns a uma coletividade, não serão sentidos de forma
igual por aqueles que os passam. Esse movimento tem sua origem na vida dos
sujeitos, atravessa os processos formativos e chega também no terreno da
profissão.
Esse

desvelamento

de

si,

proposto

pelo

método

(auto)biográfico,

especificamente pelas narrativas docentes, é uma forma de explicitar a
singularidade, de articular espaços, tempos e experiências, de tecer significações
sobre a própria existência. A potencialidade do método não transita na busca da
“verdade” verificável, mensurável das vidas dos sujeitos investigados. O que importa
são os sentidos que os sujeitos atribuem às suas trajetórias de vida-formaçãoprofissão.
A escolha pelas narrativas docentes explica-se pela sua forma peculiar de
intercâmbio que constitui todo processo de investigação, bem como pelas
possibilidades de análises que as mesmas oferecem na/para a compreensão das
trajetórias de formação-profissão das professoras e suas implicações no cotidiano
de ensinar e aprender Geografia em espaços rurais. Na construção de suas
narrativas, as professoras vão buscando em suas histórias e trajetórias “maneiras de
ser e estar na profissão” (NÓVOA, 2000, p. 28). “Esse processo de construção tem
na narrativa a qualidade de possibilitar a autocompreensão, o conhecimento de si,
àquele que narra sua trajetória” (ABRAHÃO, 2004, p. 203).
Esse tipo de método torna-se oportuno e fértil porque considera relevante um
conjunto de elementos formadores historicamente negligenciados pelas abordagens
clássicas da ciência, possibilitando que cada sujeito compreenda a forma como se
apropriou desses elementos formadores. No caso das professoras, é extremamente
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importante essa apropriação dos saberes que são portadoras, uma vez que, a
maneira como se ensina está diretamente ligada ao que se é como pessoa, sendo,
portanto, impossível separar o eu pessoal do eu profissional (NÓVOA, 2000). Nessa
perspectiva, é importante considerar que não há uma escrita/narração íntima (auto)biográfica - que não leve em consideração a dimensão da vida profissional,
nem um escrita/narração profissional que não esteja inserida numa dimensão da
vida pessoal (MIGNOT, 2008), assegurando o imbricamento entre a vida pessoal e
profissional.
O

método

(auto)biográfico

surge

como

resultado

de

considerações

epistemológicas e teóricas na perspectiva de por em prática uma tomada de
consciência dos processos pelos quais os adultos se formam. Nesse sentido, a
escolha por esse método, nesta investigação, justifica-se pelo fato de “valorizar uma
compreensão que se desenrola no interior da pessoa, sobretudo em relação às
vivências e às experiências que tiveram lugar no decurso da sua história de vida”
(FINGER, 2010, p. 84).

Tal abordagem metodológica faz parte de um extenso

universo de pesquisas que se utilizam das vozes dos sujeitos para valorizar a
singularidade de suas vidas, “vidas plurais ou vidas profissionais [...] através da
tomada da palavra como estatuto da singularidade, da subjetividade e dos contextos
dos sujeitos” (SOUZA, 2006, p. 27).
Entretanto, não se trata simplesmente de considerar uma visão individualista,
egocêntrica, de cada professora sobre si mesma, mas, sobretudo, valorizar um
coletivo de trabalho profissional difundido em cada um, sem necessariamente
desconsiderar sua individualidade. O método (auto)biográfico tem se mostrado,
portanto, como opção e alternativa às disciplinas das ciências humanas, para fazer
mediação entre a história individual e a história social, visto que,

“seu caráter

essencial, é a sua historicidade profunda, a sua unicidade” (FERRAROTI, 1988, p.
24).
Assim, do ponto de vista metodológico, essa abordagem assume a
complexidade de conferir prioridade ao sujeito que se constitui como “singular-plural”
(JOSSO, 2010) no processo de construção de sentido sobre sua vida e sua
profissão. Ao longo de sua trajetória pessoal, consciente de suas singularidades,
cada professora-macabéa constrói sua identidade pessoal, mobilizando referências
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que estão inscritas também em um coletivo. Ao manusear essas referências de
forma pessoal e única, constrói subjetividades, que também são únicas (SOUZA,
2010).
Considero pertinente as contribuições teórico-metodológicas da abordagem
(auto)biográfica para o desenvolvimento dessa pesquisa, uma vez que as premissas
de seus pressupostos nos ajudam a pensar a docência no decurso da profissão.
Desse modo, as trajetórias de vida-formação-profissão das professoras são tomadas
como um campo propício e fértil de conhecimentos que podem revelar pistas
significativas para conhecer/compreender como as mesmas atribuem sentido à
docência, à escola e à educação em espaços rurais.
Desse modo, a abordagem (auto)biográfica de pesquisa privilegia a
compreensão dos modos como as professoras dão sentido ao seu trabalho e atuam
em seus contextos profissionais. Não levando em conta somente elementos de sua
atuação como professoras, mas considerando suas experiências de vida e os
diversos acontecimentos que configuram cada uma das professoras como uma
pessoa total. Afinal de contas, não é apenas parte de nós que torna professor, mas
todo o nosso ser (GOODSON, 2000).
A abordagem (auto)biográfica possibilita as professoras se posicionarem
frente as suas trajetórias, sobre o que conhecem e fazem, o que fizeram e podem vir
a fazer. Seu potencial gira em torno dessa compreensão do passado que dialoga
com as situações do presente e, assim, projetam outras formas desejáveis de ser
estar no mundo (NÓVOA, 2000) Nesse sentido, “ouvir a voz do professor deve
ensinar-nos que o autobiográfico, “a vida”, é de grande interesse quando os
professores falam do seu trabalho” (GOODSON, 2000, p. 71).
Nessa investigação, as narrativas docentes são vistas como possibilidades de
dar visibilidade às professoras, a fim de compreender/apreender os sentidos que
estas atribuem à profissão em escolas rurais. Nessa perspectiva, a compreensão
dos itinerários profissionais permite a constituição de um inventário de experiências
profissionais vivenciadas, ao tempo em que, permite, também, uma compreensão
mais global da pessoa. Esse “caminhar para si” (JOSSO, 2010), que entrelaça
histórias e trajetórias em diferentes espaços e tempos da vida pessoal e profissional
possibilitou, a cada professora-macabéa o exercício de falar de si, do que lhes passa
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e acontece, fazendo ressoar vozes silenciadas (GOODSON, 2000) e destacando
contextos historicamente invisibilizados.

2.3. Fontes da pesquisa: vozes autorias das professoras-macabéas
Quem sabe não é possível também reinventar, em nós mesmos,
a capacidade de narrar trajetórias [...] com a simplicidade nada
simplificadora de remeter ao essencial?
(LINHARES e NUNES, 2000, p.9)

Tendo em vista o objeto dessa investigação, bem como a metodologia
utilizada, torna-se necessário explicitar as razões para a escolha de alguns
instrumentos fundamentais para a realização dessa pesquisa. Entretanto, é
relevante salientar que os caminhos aqui percorridos não foram lineares, previsíveis
e condicionados, isso porque, seus principais sujeitos são dinâmicos, suas vidas e
seus percursos também, possibilitando um movimento de idas e vindas, de
construção e desconstrução no ato de fazer pesquisa.
Os instrumentos adotados nessa investigação se configuraram como um
conjunto de técnicas que permitiram o desenvolvimento da pesquisa em vários
momentos de sua realização. Nesse sentido, os instrumentos metodológicos
passam de um fim em si mesmo para se tornarem dispositivos interativos e nãolineares. Ao articularam-se aos princípios do método (auto)biográfico, os
instrumentos possibilitaram apreender e socializar caminhos trilhados no quadro de
uma comunicação interpessoal complexa e recíproca entre as professorasmacabéas e o meu “eu-pesquisadora”.
Um dos instrumentos de recolha de dados utilizados foi a observação. Esta
ocupa um lugar privilegiado nas pesquisas qualitativas, pois, o ato de observar nos
impulsiona a ver além do que está aparente, aproximando-nos da perspectiva dos
sujeitos, dos lugares observados e das intenções subjacentes. Nesse sentido, a
observação configurou-se como uma importante ferramenta de recolha de
informações.
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Em uma perspectiva de ida e vinda, de olhares em movimento, este
instrumento acompanhou todo o percurso investigativo. As observações foram
realizadas nos deslocamentos (cidade-roça-cidade), dentro dos carros que
transportam as professoras-macabéas, por entender que também este é um entrelugar de anunciação e produção da profissão docente. Na estrada, nos trajetos, vida
e profissão se imbricam, e à medida que caminhos são percorridos o cotidiano se
revela de maneira irreverente e inusitado, sendo portanto, relevante observar tais
contextos.
Através das observações realizadas nos deslocamentos geográficos das
professoras e também na prática docente em sala de aula (lugar legitimado de
anunciação da profissão docente) busquei construir análises pertinentes sobre as
questões investigadas. Assim sendo, o uso da observação se constituiu, de algum
modo, como uma técnica relevante para a apreensão do objeto dessa investigação,
pois a observação do cotidiano permitiu abarcar, de maneira muito próxima e real,
os fenômenos que estavam ocorrendo.
Este trabalho de investigação comunga com a perspectiva de observações
espontâneas e assistemáticas, com o intuito de desvelar as trajetórias das
professoras-macabéas, suas posturas e falas, o registro de suas memórias, do
aflorar de uma profissão que acontece na sala de aula, bem como, nos carros, nos
trajetos, entre os caminhos e atalhos, na chegada da escola e na volta para casa.
Desse modo, para além de recolher informações, as observações superam o
sentido meramente de descrição dos sujeitos, de sua aparência e o modo como se
comportam, registrando, assim, suas palavras, gestos, depoimentos, certezas e
incertezas trazidas diariamente na confluência de suas vidas de professoras de
Geografia de escolas rurais. Nessa dimensão, meu olhar penetrou a realidade na
perspectiva da pessoa de cada professora e dos acontecimentos diários que
marcaram sua trajetória de vida-formação-profissão.
Além da observação, outro instrumento utilizado foi a entrevista narrativa que
se constituiu como um dos importantes instrumentos de recolha de informações para
a apreensão do objeto dessa pesquisa. Esse tipo de entrevista é constituído por uma
situação que anima e provoca o entrevistado “a contar sua história sobre algum
acontecimento importante de sua vida e do contexto social. A técnica recebe seu
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nome da palavra latina narrare, relatar, contar uma história” (JOVCHELOVITCH E
BAUER, 2010, p. 93).
A escolha por essa técnica de entrevista justifica-se, também, porque através
dela, é possível lidar “com o que o indivíduo deseja revelar, o que deseja ocultar e a
imagem que quer projetar de si mesmo e de outros” (GOLDENBERG, 1999, p. 85),
mediante o recordar e contar sua história/trajetória. Trata-se, portanto, de um
instrumento relevante no processo da pesquisa, por meio do qual os sujeitos
revelam seus cotidianos, seus sentimentos, as crenças, os valores, as concepções e
suas trajetórias pessoais. Nesse sentido, as entrevistas narrativas utilizadas nessa
investigação “preservam perspectivas particulares de uma forma mais autêntica”
(JOVCHELOVITCH E BAUER, 2010, p. 91).
A opção por entrevistas narrativas justifica-se, portanto, porque nesse tipo de
entrevista os sujeitos falam de si e de suas trajetórias com profundidade, a partir, de
um esquema livre de perguntas não estruturadas, com características específicas
(JOVCHELOVITCH E BAUER, 2010). A entrevista narrativa parte do pressuposto de
que toda experiência humana pode ser anunciada mediante uma narrativa, visto
que, desde sempre o homem encontrou maneiras de contar história, de falar da vida.
Assim,
Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a
experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso,
e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e
social. Contar histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao
menos tornam familiares, acontecimentos e sentimentos que confrontam a
vida cotidiana normal (JOVCHELOVITCH E BAUER, 2010, p. 91).

Desse modo, a narrativa perspectiva uma forma autêntica de revelar coisas
sobre a vida humana. As histórias são narradas com palavras e sentidos singulares,
revelados a partir da experiência e da vida de quem conta sua história. Contudo, “a
narrativa não é apenas uma listagem de acontecimentos, mas uma tentativa de ligalos, tanto no tempo como no sentido” (JOVCHELOVITCH BAUER, 2010, p. 92). Ao
contar suas histórias, cada sujeito revela as experiências vividas, recorda suas
trajetórias e partilha sentidos “numa voz que testemunha algo que só o sujeito
conhece” (ARFUCH, 2010, p. 72).
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Essa anunciação da voz (auto)biográfica, possibilitada pelo uso das
entrevistas narrativas, perpassa pelo sentido de que só o sujeito pode falar de si,
ninguém mais pode dar testemunho de sua identidade, a não ser ele mesmo. Com
a técnica da entrevista narrativa, “cada eu tem um lugar de anunciação único, em
que “dá testemunho” de sua identidade” (ARFUCH, 2010, p. 130) de sua vida, de
sua profissão e das trajetórias percorridas. Trata-se, pois, de um momento epifânico,
ou seja, de revelação de si.
Assim sendo, é a narrativa

[...] que designa os papéis aos personagens de nossas vidas, que define
posições e valores entre eles. É a narrativa que constrói entre as
circunstâncias, os acontecimentos, as ações, relações de causa, de meio e
fim; que polariza as linhas de nossos argumentos entre um começo e um
fim e os atrai para sua conclusão; que transforma a relação de sucessão
dos acontecimentos nos encadeamentos acabados; que compõe uma
totalidade significante em cada acontecimento encontra seu lugar de acordo
com sua contribuição à realização da história contada. É a narrativa que faz
de nós o próprio personagem de nossa vida, é ela enfim que dá uma
história a nossa vida: nós não fazemos a narrativa de nossa vida porque
nós temos uma história; nós temos uma história porque nós fazemos a
narrativa de nossa vida (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 39).

Portanto, as narrativas das professoras-macabéas se constituíram, no
presente estudo, como principal instrumento de recolha de informação e de
compressão da realidade investigada, sendo um reflexo da maneira como cada uma
das professoras-macabéas compreende seus processos de construção profissional,
seus percursos e trajetórias, a partir de suas experiências vivenciadas no contexto
das escolas rurais. Nessa perspectiva, as vozes das professoras oportunizadas
pelas entrevistas narrativas, validam a importância desse instrumento de recolha de
dados, conforme os excertos narrativos a seguir:

[...] essa entrevista foi importante, porque ela me fez voltar ao início,
fazer uma ligação do meu passado com o que eu estou vivendo hoje.
Então, ela me fez refletir, pensar o modo de vê a realidade da
educação, a convivência com os alunos, o curso de Geografia que eu
estou fazendo, a diferença da Pedagogia com a Geografia, a
realidade do dia-a-dia de cada um de nós. Se todo professor
passasse por uma entrevista dessa iria pensar muito sobre o
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modo de agir. (professora-macabéa Maria de Lourdes16, Entrevista
Narrativa, 2012, grifos meus).
[...] a entrevista ela mexe... meu Deus! Eu acho que a gente não
consegue nem organizar bem as emoções que a gente está
sentindo, porque você consegue pensar desde o dia que você
nasceu até hoje, aquilo que eu me constituí. Então falar de mim, me
faz refletir também sobre aquilo que eu não coloquei, ou aquilo que
eu preciso ser. Poucas vezes como professor a gente tem alguém
com um gravador deixando que a gente fale aquilo que a gente
pensa, poucas vezes a gente tem esse momento e isso é muito
bom, porque quando eu falo de mim, eu posso refletir sobre
aquilo que eu sou e daquilo que eu quero ser. Eu pensei que eu
nem fosse conseguir falar das minhas experiências. Eu achei que eu
iria chorar, que eu não ia conseguir, que eu ia ficar com a voz
trêmula, mas não, eu fiquei muito eufórica querendo falar, querendo
dizer. Ah! eu era assim, eu era professora assim, eu fazia desse jeito,
agora eu estou fazendo assim, porque eu aprendi que é dessa forma
que é melhor. É muito bom falar da gente, eu acho que os
professores precisam desses momentos, de falar mais de si,
pensar sobre a sua formação. E quando alguém pára para ouvir,
a gente se sente na responsabilidade de amanhã ser melhor.
Então, tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo e
pensando: como é que vai ser minha aula amanhã? Não pode ser
diferente do que eu acredito que é, tem que ser melhor, a partir do
que eu disse do que eu acredito, eu não posso chegar amanhã e
fazer uma aula qualquer. [...] Eu acho que a gente precisava a
cada ano, de uma entrevista, alguém para escutar a gente, para
falar dessas questões mesmo que envolvem a vida, que
envolvem a escola, que envolvem a profissão, que envolvem a
formação da gente (professora-macabéa Marta, Entrevista
Narrativa, 2012, Grifos meus).
Para mim, foi bom porque foram experiências que podem até servir
para outras pessoas que tiverem acesso a essa entrevista. [...] Para
mim, foi bom, porque falei de coisas que marcaram e que hoje eu
vejo como experiência. Eu gosto de falar porque, às vezes, serve
para mim, serve ainda mais para outras pessoas [...] às vezes, a
gente passa a ser um espelho. [...] Porque quando a gente fala de
um passado que traz saudade é bom, claro que a gente caminha
para trazer coisas melhores, realizações maiores. Na verdade, eu
gosto de falar também porque são experiências únicas, porque
eu sei que não vou viver mais, com certeza, eu vou ter somente
a acrescentar, mas aquelas vão ficar marcadas por todo o
tempo, toda uma vida, e eu gosto de lembrar porque me deixa
mais forte (professora-macabéa Kaína, Entrevista Narrativa, 2012,
grifos meus).

16

Os nomes das professoras colaboradoras foram mantidos, conforme autorização na Carta de
Cessão (Anexo I).
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Eu gostei da entrevista foi uma conversa legal, alegre e bem
distraída, eu gostei mesmo, se eu tivesse mais tempo eu falaria mais
sobre mim e sobre as minhas experiências, porque na entrevista eu
consegui pensar e avaliar minha vida enquanto pessoa e
enquanto professora. (professora-macabéa Eliciana, Entrevista
Narrativa, 2012, grifos meus).
Olha, eu gostei muito da entrevista, eu acabei falando muito,
porque eu acabei relembrando coisas, vivências, fatos e até
pessoas que fizeram parte da minha vida, que estão
adormecidas aqui na memória e relembrando a gente aprende, a
gente vive e começar a avaliar tudo de novo (professora-macabéa
Mirian, Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus).

Conforme os relatos das professoras, as entrevistas narrativas funcionaram
como uma possiblidade de rememorar a experiência vivida e de acessar a
historicidade das aprendizagens construídas, constituindo-se como um dispositivo
heurístico e autopoético, no qual o sujeito narra e teoriza sua própria experiência.
Nessa perspectiva, a narrativa tecida/contada por cada professora-macabéa,
é marcada por uma narrativa viva atravessada também, por um tempo vivo/vivido
implicado por subjetividades, significações da vida, reveladas ou não, na ordem da
fala. Por esta razão “as narrativas não estão abertas à comprovação e não podem
ser simplesmente julgadas como verdadeiras ou falsas; elas expressam a verdade
[...] de uma situação específica no tempo e no espaço” (JOVCHELOVITCH E
BAUER 2010, p. 110) a partir do olhar de quem narra.
Durante as entrevistas narrativas, busquei fazer emergir o narrador que existe
no colaborador, com seus enredos, tempos e personagens; silêncios e inquietações.
Assim, ficou a cargo de cada professora tomar decisões, no campo das dimensões
cronológicas e não cronológica da história.
Decidir o que deve e o que não deve ser dito, e o que deve ser dito antes,
são operações relacionadas ao sentido que o enredo dá à narrativa [...]
Nessa mesma perspectiva, o sentido não está no “fim” da narrativa; ele
permeia toda a história. Deste modo, compreender uma narrativa não é
apenas seguir a sequência cronológica dos acontecimentos que são
apresentados pelo contador de histórias: é também reconhecer sua
dimensão não cronológica, expressa pelas funções e sentidos do enredo
(JOVCHELOVITCH E BAUER, 2010, p. 93).
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Sendo assim, o sujeito se apresenta como autor do enredo da narrativa, o que
permite que se explicite o nível de racionalização de acordo com suas
conceitualizações.
A entrevista narrativa foi concebida como um instrumento vinculado à
pesquisa qualitativa,

configurando-se como uma entrevista específica não

estruturada, de profundidade, conforme etapas e procedimentos delineados no
quadro a seguir.

Quadro 01 - Entrevista Narrativa: etapas e procedimentos
Etapas
Preparação
Iniciação

Narração central

Procedimentos
Elaboração do campo
Formulação de questões exmanentes
Formulação do tópico inicial para a narração
Emprego de auxílios visuais
Não interromper
Somente encorajamento não verbal para continuar a narração
Esperar pelos sinais de finalização

Somente “Que aconteceu então?”
Não dar opiniões ou fazer perguntas sobre atitudes
Não discutir sobre contradições
Não fazer perguntas do tipo “por que”
Ir de perguntas exmanentes para imanentes
Fala conclusiva
Parar de gravar- São permitidas perguntas do tipo “por que’”.
Fazer anotações imediatamente depois da entrevista
Fonte: Jovchelovitch e Bauer (2010, p. 97)
Fase da pergunta

Diante das etapas explicitadas no quadro, a entrevista narrativa se constitui
como uma técnica de pesquisa pertinente, ao evitar uma estrutura engessada do
tipo tradicional de entrevista, buscando superar a clássica dicotomia perguntasrespostas. Nesse sentido, tendo em vista os objetivos desta pesquisa e buscando
potencializar a experiência de contar e escutar histórias, foi utilizado um instrumento
de recolha de informações, contendo os seguintes eixos temáticos 1) Percurso de
Vida; 2) Trajetória de escolarização/formação; 3) Escolha pela profissão; 4) A
experiência docente em escolas rurais; 5) Deslocamentos geográficos (cidade-roçacidade) e suas implicações no território da profissão.
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O pressuposto subjacente a esta perspectiva de entrevista é a de que o
informante se revela melhor nas histórias quando usa sua própria maneira de falar e
contar

experiências,

utilizando

uma

narração

própria

e

espontânea

dos

acontecimentos. De maneira explícita e tranquila, buscou-se transparência e troca
mútua de confiabilidade, o que possibilitou a descrição e o relato de acontecimentos
vividos pelas professoras-macabéas, envolvendo também interpretações dessas
experiências. Através da entrevista narrativa, as professoras colaboradoras foram
impulsionadas/motivadas a recuperarem elementos de suas biografias, poucas
vezes comentadas e explicitadas.
Compreendo as entrevistas narrativas como um material biográfico primário,
uma vez que são informações recolhidas diretamente pelo entrevistador-pesquisador
(face to face) com as entrevistadas (FERRAROTTI, 1988). Desse modo, foi possível
estar diante das colaboradoras, atenta aos ditos e não-ditos, a partir de uma escuta
sensível e, também, a partir do olhar de outras expressões veiculadas pelo corpo
além da voz: os gestos, as pausas, o semblante, o olhar, os risos enfim, a
subjetividade atravessada em cada história narrada. “Não se trata apenas de
narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, respira, respira” (LISPECTOR,
1998, p. 13).
Assim sendo,

A pesquisa com entrevistas narrativas inscreve-se nesse espaço em que o
ator parte da experiência de si e questiona os sentidos de suas vivências e
aprendizagens, suas trajetórias pessoais e suas incursões pelas
instituições, por entender que as histórias pessoais que nos constituem são
produzidas no interior de práticas sociais institucionalizadas e por elas
mediadas. As entrevistas narrativas demarcam um espaço em que o sujeito,
ao selecionar aspectos da sua existência e tratá-los oralmente, organiza as
ideias e potencializa a reconstrução de sua vivência pessoal e profissional
de forma autorreflexiva como suporte para compreensão de sua itinerância
(SOUZA, 2011, p. 217).

Assim sendo, a organização e as narrativas de si implicam (re)colocar o
sujeito diante de suas experiências, delimitadas a partir do recorte significativo do
que cada um viveu e experienciou em sua trajetória de vida-formação-profissão. Ao
falarem de si, como uma forma de evocação de memórias, de percursos e
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trajetórias, a voz de cada uma das professoras é tomada também como “ação
heurística, constitutiva da descoberta do que sabe sobre si” (PASSEGGI, 2008, p.
56). Nessa perspectiva, as narrativas se configuraram como lugar de reconstrução
de saberes identitários, sendo que sua dimensão heurística se constrói à medida
que as professoras vão se percebendo como sujeitos em transformação, capazes de
reinventarem e reconstruírem pensamentos e atitudes.
Desse modo, as narrativas permitiram as professoras pensar e apropriar-se
das experiências formativas e profissionais que atravessaram suas vidas e suas
trajetórias de formação-profissão, “ressignificando conhecimentos e aprendizagens
experienciais” (SOUZA, 2008, p. 130).

Através das narrativas foi possível, adentar

“[...] em territórios existenciais, em significados construídos sobre dimensões da
vida, sobre os trajetos, sobre os percursos formativos, sobre a docência” (OLIVEIRA,
2006, p. 51).
A busca por maneiras outras de pesquisar as trajetórias das professoras de
Geografia que moram na cidade e exercem a docência em escolas rurais, através
dos princípios da abordagem (auto)biográfica, de seus instrumentos e técnicas
específicos de recolha de dados, constituiu-se como uma tentativa de desviar-se da
linearidade, da racionalidade técnica e do positivismo científico, a medida em que
potencializa a subjetividade e confere destaque a cada professora-macabéa,
reconhecendo-as como sujeito de sua profissão, construtora de suas trajetórias.
Desse modo, sem pretensões de linearidade quanto à operacionalização dos
instrumentos de coleta de dados, destaco que os mesmos (entrevista narrativa e
observação)

permearam

todo

percurso

investigativo,

proporcionando

a

descrição/compreensão dos sujeitos e de seus espaços de trabalho (escola, sala de
aula e deslocamentos geográficos). Tratou-se de dispositivos que procuraram
rememorar as práticas das professoras, tendo como objetivo produzir uma reflexão
autoformadora.
Assim sendo, as observações realizadas na escola, na sala de aula e no
percurso cidade-roça-cidade foram iniciadas em fevereiro de 2012 com término em
meados de agosto de 2012, totalizando seis meses de observação. Vale salientar
que tais observações aconteceram de maneira assistemática, uma vez que a
intenção era a apreensão do cotidiano e as diversas formas de revelação das
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professoras em seus contextos de trabalho. Nessa perspectiva, foram feitas cinco
visitas, cada uma de cinco horas aulas, em cada uma das seis escolas da pesquisa,
totalizando cento e cinquenta horas aulas de observação. Foram feitas, ainda, cerca
de sessenta horas de observações nos carros/transportes que levam as professoras
da cidade para a roça e da roça para cidade. Os dados aprendidos nas observações
foram registrados em um “caderno de campo”, auxiliando, indiretamente, na
construção deste trabalho.
No que se refere às entrevistas narrativas, foi realizada uma entrevista com
cada professora, totalizando seis entrevistas. Cada entrevista teve aproximadamente
duas horas de duração, totalizando doze horas. As entrevistas foram gravadas em
aúdio e posteriormente foram transcritas resultando cento e dez páginas de
transcrições, conforme anexo em CD-ROM.
É importante destacar que as entrevistas foram agendas previamente com as
professoras, levando em consideração a carga horária de trabalho na escola e suas
disponibilidades. Algumas das entrevistas foram realizadas na escola, em espaços
como sala de leitura ou de informática, buscando sempre um lugar calmo que
possibilitasse uma narração livre e sem interferências. Como em algumas escolas
não foi possível um ambiente com essas características e por preferência de
algumas professoras, as entrevistas foram realizadas em locais desejados pelas
mesmas, em suas casas, ou ainda em casas das comunidades rurais. Assim sendo,
o local bem como o horário das entrevistas foi acertado em comum acordo com as
professoras.
Durante as entrevistas, busquei apreender o conhecimento prático pessoal
narrado pelas professoras e elaborado mediante uma “performatividade biográfica”
(DELORY-MOMBERGER, 2012). Esse movimento de “reflexão do eu”, que perpassa
por uma “hermenêutica prática” (DELORY-MOMBERGER, 2012), possibilita ao
sujeito que narra sua história, uma interpretação dos fatos biográficos e dos
acontecimentos vividos. Nessa perspectiva, o ato de narrar se constituiu como um
“lugar onde a existência humana toma forma, onde ela se elabora e se experimenta
sob a forma de uma história” (DELORY-MOMBERGER, 2012, P. 40).
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2.4. Fontes, análises e outros elementos da pesquisa

Os dados coletados nesta pesquisa foram analisados a partir dos objetivos,
das proposições teórico-metodológicas que fundamentaram o trabalho investigativo,
em diálogo com alguns princípios da hermenêutica (RICOUER, 1976) na perspectiva
interpretativa-comprensiva das narrativas e das contribuições trazidas por Schütze,
(1987) na análise das narrativas.
No que se refere à análise das entrevistas, foram realizados os seguintes
procedimentos: as gravações em aúdio foram transcritas à medida que as
entrevistas foram sendo realizadas. Depois das transcrições, as entrevistas foram
lidas e textualizadas. Em seguida, por uma questão ética, a transcrição foi
disponibilizada para cada uma das professoras para que tomassem ciência de seu
conteúdo e autorizassem, mediante carta de sessão, a utilização e publicação do
referido material.
Após essas etapas, iniciei os procedimentos de análise das entrevistas.
Primeiro foi realizada uma leitura que apreendesse a totalidade dos dados; depois,
de maneira minuciosa e com um olhar profundo, busquei mergulhar em seus
significados, delimitando categorias temáticas e unidades de sentidos que dessem
conta de apreender o objeto dessa investigação.
Assim sendo, a partir da leitura compreensiva das narrativas, elaborei um
inventário

sistemático,

intitulado

de

mapa

analítico-compreensivo

das

trajetórias/narrativas17, no qual busquei identificar e sistematizar a pluralidade de
sentidos das narrativas, através dos principais fatos/eventos biográficos narrados,
em articulação com as categorias temáticas e construções teóricas. Desse modo, o
trabalho de compreensão/interpretação das narrativas, não ocorreu apenas, a partir
de “interpretações espontâneas [...], mas de voltar constantemente ao texto, às
palavras, aos enunciados para acompanhar o autor na explicitação do sentido que
ele dá as palavras utilizadas, às escolhas das experiências mais valorizadas”.
(JOSSO, 2010, p. 211)
Para apreender os sentidos das experiências narradas pelas professoras,
utilizei a concepção de “giro hermenêutico” (RICOUER, 1976) e a noção de
17

Ver modelo em anexo.
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hermenêutica de si18. A hermenêutica de si diz respeito ao modo cada professora
narra, compreende e atribui sentidos às suas experiências de vida-formaçãoprofissão, elaborando interpretações de si através das experiências vividas e
narradas. A intenção foi, portanto, clarificar/ampliar os significados expressos nas
narrativas docentes, buscando interpretar/compreender as significações que os fatos
narrados têm no devir das experiências pessoais e profissionais das professoras.
Nessa perspectiva, as narrativas (auto)biográficas permitem aos sujeitos não apenas
narrar suas vivências, mas também significar (para si) aquilo que foi narrado.
É importante ratificar que a análise empreendida nesse trabalho esteve
imersa na subjetividade dos dados, em seu valor heurístico, que se desvelou
mediante a análise interpretativa-compreensiva (RICOUER, 1976) das trajetórias de
vida-formação-profissão, bem como dos descolamentos geográficos e das
implicações de tais questões na docência em escolas rurais. A análise ancorou-se
também nas discussões teórico-metodológicas e contribuições trazidas pela “análise
de narrativas” de Fritz Schütze (1987), através das seguintes categorias: “reflexões
teóricas”, “posições avaliativas”, “teorias explicativas”, “atividades teóricas e
valorativas” e “autodescrição biográfica”.
No que se refere aos dados coletados durante as observações, estes
subsidiaram

uma

compreensão

dos

contextos

da

pesquisa,

levando

em

consideração aspectos pedagógicos, físicos e administrativos das escolas;
contribuindo também para mapear as condições dos deslocamentos geográficos
(cidade-roça-cidade) vividos pelas professoras. Desse modo, esses dados foram
coletados a partir de fotografias, de documentos impressos (censo escolar,
inventário escolar, matricula inicial, quadro de funcionários, horário das aulas, etc.) e
informações orais cedidas gestores escolares. Para uma melhor sistematização dos
referidos dados coletados foram elaborados quadros, os quais aparecem no
decorrer desta dissertação. É relevante destacar que as observações contribuíram
para uma análise mais contextualizada, aparecendo de modo transversal nas
análises dos dados.

18

Essa expressão foi construída, nessa pesquisa, a partir das leituras que realizei no campo dos
estudos hermenêuticos em interface com alguns pressupostos da abordagem (auto)biográfica.

72

2.5. As escolas rurais: dialogando com os espaços da pesquisa

“Fica apenas a constatação de que
cada ser é um fragmento ou parte de algo”.
(Clarice Lispector, 1998, p. 6)

O campo empírico desta investigação está situado no Seminário baiano,
especificamente no Território de Identidade do Sisal19 (ver mapa a seguir),
compreendendo escolas rurais20 dos municípios de Serrinha e Tucano. A escolha
por esses municípios está atrelada as minhas experiências de vida, formação e
profissão, o que configura uma estreita relação com os mesmos, viabilizando, por
um lado, o desenvolvimento da pesquisa e por outro, demonstrando minha
implicação com o objeto dessa investigação.

19

Noção de território utilizada pela Secretaria de Cultura da Bahia, organizada a partir de uma base
geográfica e social, partindo do pressuposto de que, em cada território as populações constroem
suas identidades, marcadas pelo patrimônio local e cultural que as compõem.
20
Especificamente as escolas que integram a Pesquisa: Escola Municipal José Carneiro de Oliveira;
Escola Municipal São Vicente ambas localizadas no município de Serrinha-BA; Escola Municipal
Cristóvão Colombo; Escola Municipal Castelo Branco; Escola Municipal Padre Cícero, localizadas no
município de Tucano-BA.
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Os contextos que fizeram parte dessa pesquisa integram um quadro total de
seis escolas rurais, quatro pertecentes ao municipio de Tucano, cujo dados 21
apontam setenta e cinco (75) escolas rurais e nove (09) escolas urbanas, e as
outras duas são escolas do município de Serrinha, cujo dados apontam para oitenta
e quatro (84) escolas rurais e vinte (20) escolas urbanas. Estes dados revelam a
presença expressiva das escolas rurais em ambos os municípios.
Diante da análise de tal realidade, que apontou a inexistência de uma
proposta específica para a educação nas escolas rurais dos referidos municipios,
algumas provocações são necessárias para pensar na centralidade da lógica
urbana, uma vez que o número de escolas rurais ultrapassa o número de escolas
urbanas em ambos os municipios. Qual o sentido de escolas rurais obedecerem
uma lógica urbana? Como é possivel desconsiderar esses números de escolas
rurais ao se propor práticas e propostas curriculares exclusivamente urbanas para
tais escolas? Por que será que mesmo com tanta expressividade numéricas as
escolas rurais são silenciadas?
Estas indagações conduzem para uma outra realidade: a do silenciamento de
estudos, pesquisas e proposições sobre a educação em escolas rurais (SOUZA et
al, 2011a e 2011b), no que concerne à realidade baiana e brasileira.
Assim sendo, o
silenciamento e até desinteresse sobre o rural nas pesquisas é um dado
histórico que se torna preocupante [...] Um dado que exige explicação:
“somente 2% das pesquisas dizem respeito às questões do campo não
chegando, a 1% as que tratam especificamente da educação escolar no
meio rural. O que é para muitos um dado preocupante (ARROYO,
CALDART, MOLINA, 2009, p. 8).

Nesse sentido, é preciso ultrapassar o discurso do apagamento em torno das
escolas localizadas em espaços rurais e dar destaque e relevância para as
contribuições que essas escolas têm dado para a vida dos sujeitos inseridos no
contexto rural.
Essas e outras problematizações perpassam por questões específicas de
ordem estrutural e pedagógica, pela compreensão do contexto rural e de suas
21

Educacenso: Ano base 2011
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implicações nos processos educativos, bem como pelas transformações espaciais
contemporâneas, fruto das dinâmicas do capitalismo e da modernização dos
espaços, da imprecisão para definição entre o rural e o urbano, que tem se
constituído como uma realidade nas novas ruralidades contemporâneas.
Desse modo, mudanças são necessárias tanto do ponto de vista,
epistemologico, de concepçõão dessas escolas, quanto do ponto de vista das
políticas públicas, das questões didático-pedagógicas e das práticas desenvolvidas,
de modo que outros olhares e outros resultados sejam impetrados frente à realidade
que marca as escolas e seus respectivos alunos.
O quadro seguinte demonstra o quanto as escolas rurais participantes dessa
pesquisa possuem números expressivos de alunos e professores, relevando a
pertinência das mesmas em tais contextos.

Quadro 02 - Escolas Rurais
Alunos – Ed.
Infantil e
Ensino
Fundamental
I

Alunos –
Ensino
Fundamental
II

Professores
Ed. Infantil e
Ensino
Fundamental
I

Professores
Ensino
Fundamental
II

Tucano

107

86*

06

06*

São Vicente

Serrinha

160

65

06

09

Cristóvão Colombo

Tucano

145

175

07

06

José Carneiro de
Oliveira

Serrinha

63

130 + 96**

04

12

José Valdir de
Santana

Tucano

225

240

08

18

77

177

04

12

777

873

35

57

Escola
Municipal

Município

Padre Cícero

Castelo Branco
Total
Fonte: Educacenso 2011

1.660

* Etapa de ensino implementada em 2012

**Alunos do Ensino Médio

Esse quadro apresenta informações referentes ao número de alunos e
professores que atuam em escolas rurais. As seis escolas atendem cerca de
setecentos e setenta e sete (777) alunos do Ensino Fundamental I e oitocentos e
setenta e três (873) alunos do Ensino Fundamental II e noventa e seis (96) alunos
do Ensino Médio, totalizando mil seiscentos e sessenta alunos (1660), nos dois
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níveis de ensino da Educação Básica. No que se refere ao número de professores,
são registrados trinta e cinco (35) no Ensino Fundamental I e cinquenta e sete (57)
no ensino fundamental II, somando noventa e dois (92) professores nos dois níveis
de ensino.
As imagens integrantes de cada escola22 revelam através dos registros
fotográficos, que a maioria das escolas rurais possuem boa estrutura física, bons
equipamentos pedagógicos e boa aparência dos espaços destinados a ensinar e a
aprender. Com a atenção dada às instalações físicas das escolas, só se alarga
ainda mais, a necessidade de se investir em propostas e práticas que valorizem o
modo de vida dos sujeitos rurais, inseridos nessas escolas.
É importante salientar que as estradas que dão acesso a essas escolas23
apresentam condições precárias e, por vezes, arriscadas, bem como os transportes
que conduzem as professores, que, de modo geral, são precários e inseguros.
Tal contexto demonstra, portanto, que além da estrutura física das escolas
rurais, torna-se importante investir em equipamentos/materiais didático-pedagógicos,
em práticas significativas, em estradas com bom estado para o tráfego dos carros;
além de transportes adequados.

2.6. Colaboradoras da pesquisa: as seis professoras-macabéas

Sim, estou apaixonado por Macabéa, a minha querida Maca,
apaixonado pela sua feiúra e anonimato total [...]. Quisera
eu tanto que ela abrisse a boca e dissesse...
(Rodrigo, S. M. Por Clarice Lispector, 1998, p. 72)

Nessa seção da escrita, apresento, sucintamente, as seis professorasmacabéas, protagonistas dessa investigação. O mapeamento e processo de escolha
das professoras atendeu a demanda proposta no objeto dessa investigação.
Portanto, todas elas são professoras de Geografia que moram na cidade e exercem

22
23

Em anexo, são apresentadas fotografias das seis escolas participantes da pesquisa.
Em anexo, são apresentadas fotografias das estradas e percursos até a escola.
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a docência em escolas rurais, em municípios do Território do Sisal. Nesse sentido, a
escolha teve como critérios: o gênero feminino, a condição de deslocamento cidaderoça-cidade e a docência no Ensino de Geografia em escolas rurais. Os critérios
para essa escolha não foram definidos partindo do pressuposto de que as
professoras fossem licenciadas em Geografia24, nem tão pouco, que as mesmas
tivessem formação específica para atuar como docentes em escolas rurais.
Com os critérios definidos, comecei a busca pelas professoras-macabéas.
Como as coisas mudam muito de um ano letivo para outro, principalmente no
contexto das escolas rurais, só fui ao encontro de cada uma delas em meados de
fevereiro de 2012. Inicialmente fiz um pequeno mapeamento entre os municípios de
Tucano e Serrinha, buscando localizar professoras com os critérios já mencionados.
Mesmo parecendo que eram critérios simples, não foi nada fácil encontrar as seis
professoras-macabéas.
Quando fiz o primeiro levantamento, percebi que no município de Tucano, só
existiam quatro professoras que correspondiam às exigências de escolhas
propostas. Fui até as escolas e estabeleci um primeiro contato com cada uma delas,
socializando, mediante uma conversa, como dizem no sertão, “ao pé do ouvido”, a
proposta de investigação, enfatizando a importância que elas teriam nesse
processo. A intenção, ao socializar esta pesquisa, era de convidá-las para
partilharem experiências de formação, na medida em que refletiam sobre suas
próprias práticas, sobre seus projetos de vida e de profissão.

24

Tendo em vista que mesmo com formação em nível superior (graduação) as professoras inseridas
em escolas rurais, quase sempre, não possuem formação específica na área de ensino, na qual
exercem a docência. Das professoras dessa investigação, por exemplo, três são licenciadas em
Geografia, duas são licenciadas em Pedagogia e outra em letras. Duas delas possuem curso de
especialização e algumas outras apresentam também mais que uma licenciatura. São formadas por
intuições particulares nas modalidades, presencial e a distância, sendo que três das professoras são
licenciadas pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Esses dados revelam, por um lado
avanços no que concerne ao nível de formação das professoras, visto que as escolas rurais foram
historicamente marcadas por professoras leigas, com pouca escolarização ou ainda somente com o
Magistério. Por outro lado, mesmo na condição de licenciadas, isso não garante que estas estejam
ensinando em turmas especificas para as quais foram formadas. Dadas essas especificidades,
destaco os avanços em níveis de formação para as professoras de escolas rurais, sobretudo, escolas
com Ensino Fundamental II (como são as escolas presentes nessa investigação), o que também não
garante um tratamento especifico com as questões singulares que giram em torno da docência em
espaços rurais, visto que, essas professoras são formadas a partir de uma lógica urbana, sem
nenhum componente curricular que trate das especificidades das escolas rurais e dos sujeitos
aprendentes desses espaços.
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Mas embora elas reconheçam tais prerrogativas, quase sempre no espaço
escolar, o que estas professoras falam e fazem não é valorizado, nem tratado com
pertinência. Tais práticas sinalizam como a profissão docente se constrói no chão da
escola, no terreno dialógico de socialização de suas histórias. Boa parte do que os
professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre ensinar,
advém de suas próprias histórias de vida (TARDIF, 2003) e de suas relações com os
professores que tiveram ao longo de suas trajetórias de formação. Portanto, as
professoras dessa investigação, ao falarem de si e de suas trajetórias, são autoras
de suas historias e não apenas coadjuvantes dessa pesquisa.
Nos encontros com cada professora-macabéa, buscava socializar minha
experiência como professora de escola rural, aproximando-me, assim, do universo
das mesmas, ao tempo que falava da pesquisa, partilhava alegrias e dilemas dessa
profissão que também ocorre no trânsito, nos deslocamentos feitos entre a cidade e
a roça. Entretanto, em primeira instância, elas foram tomadas pelo medo de errarem,
de não darem conta do que propõe essa pesquisa, a insegurança de se revelarem, o
medo da avaliação, do julgamento. Tudo isso marcou cada encontro, cada conversa
que estabelecia com as professoras. Uma delas chegou inclusive a me falar: “Eu
não tenho nada para falar, minha vida é igual a de todo mundo, sou uma professora
como muitas que estão por ai”. Outra dizia: “Mas o que tem de interessante na
minha trajetória?” Uma outra alegremente se posicionou: “Se eu puder ajudar com
minhas histórias, será um prazer!” Foi assim, enfrentando o desafio de expor e se
expor, que cada professora-macabéa começava a exercitar um olhar para si e para
sua história.
Essa realidade demonstrava, por um lado, aproximações e por outro,
estranhamentos com suas histórias e trajetórias, com o que era comum/cotidiano a
essas professoras. Por mais banal que fossem suas histórias e suas trajetórias
docentes, de algum modo, ao pensarem sobre tal realidade isso provocavam certa
“estranheza de si” (JOSSO, 2010). Expliquei então, que suas narrativas e histórias
ajudavam a pensar a profissão nesse contexto específico. Que elas são as principais
observadoras de suas práticas e trajetórias.
O quadro apresenta informações, no que se refere as seis professoras
colaboradas da pesquisa. São alguns dados que nos possibilitam apreender
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características do grupo em estudo, bem como, visualizar o perfil biográfico das
professoras-macabéas, o qual foi detalhado a partir das entrevistas narrativas.

Quadro 03 – Perfil biográfico das professoras-macabéas
Nome

Idade

Formação

Rede de
Ensino

Situação
Funcional
Carga
Horária
Tempo de
docência
(anos)

ProfessoraMacabéa
Kaína

ProfessoraMacabéa
Eliciana

ProfessoraMacabéa
Adriana

ProfessoraMacabea
Mirian

25

37

26

29

Professoramacabéa
Maria de
Lourdes
39

ProfessoraMacabéa
Marta

Licenciada em
Geografia
(CESVASF)25
Especialista
em Educação
e Gestão
Ambiental

Licenciada em
Letras
(AGES26)
Especialista
em Língua
Portuguesa
(IBIPEX27)

Licenciada
em
Geografia
CESVASF

Licenciada em
Pedagogia
(UNEB28)
Licenciada em
Geografia
UNIASSELV29

Licenciada em
Pedagogia
(UNOPAR30)
Licenciada
Geografia
(UNEB)

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

20h

60h

20h

40h

40h

40h

3

17

6

9

19

11

40
Licenciada em
Pedagogia
(UNEB)
Especialista
em Educação
Especial
(UEFS)31

Fonte: Pesquisa de Campo, abril de 2012.

As seis professoras-macabéas inserem-se em uma faixa etária entre 25 e 40
anos, todas pertencentes às redes municipais de educação dos municípios de
Serrinha e Tucano. No que se refere à carga horária de trabalho, duas professores
possuem 20h semanais, três possuem 40h semanais e outra 60h horas semanais.
No que concerne à situação funcional todas as seis professoras são efetivas. O que
já apresenta um quadro de vantagem, pelo histórico dado, de que geralmente as
professoras destinadas as escolas rurais, são submetidas aos arranjos políticos
eleitorais locais, principalmente nos momentos de contratação, o que deixa as

25

Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco.
Faculdade AGES
27
Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão
28
Universidade do Estado da Bahia
29
Centro Universitário Leonardo da Vinci
30
Universidade Norte do Paraná
31
Universidade estadual de Feira de Santana
26
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professoras em condições vulneráveis às ingerências efetuadas pelas instituições
municipais e estaduais.
Na condição de professoras efetivas, elas sofrem menos rotatividade, ou seja,
com a transferência de uma escola para outra, possibilitando vínculos com os
sujeitos, com os espaços rurais onde atuam. Desse modo, a situação de efetivas,
empodera, em certa medida, estas professoras de segurança e autonomia,
apresentando condições favoráveis ao exercício da profissão em escolas rurais.
Outro dado importante situa-se no âmbito das condições de formação dessas
professoras. Todas as seis professoras-macabéas já concluíram a graduação. Três
delas são licenciadas em Geografia, duas são licenciadas em Pedagogia e outra em
Letras. Duas delas possuem curso de especialização e algumas outras apresentam
também mais que uma licenciatura, o que demonstra um envolvimento e uma busca
pela formação.
Tendo em vista as questões postas, apresento, a seguir, mediante
autorretratos, as colaboradoras dessa pesquisa, que ao falarem de si, apresentam
marcas singulares que compõem seus perfis biográficos.

Meu nome é Adriana Aparecida, tenho 26 anos, sou
professora desde os 19, me tornei professora porque
fiz o magistério, só fiz o magistério porque não tinha
outra opção no município. Na época eu fazia escola
particular, mas meu pai me incentivou a fazer o
magistério pensando que quando eu finalizasse teria
uma profissão. Aí eu acabei fazendo magistério não
por querer, mas por falta de opção mesmo. [...]
Graças à realidade do município eu acabei me
tornando uma professora de uma escola pública rural,
e isso para mim hoje é um grande orgulho
(professora-macabéa Adriana, Entrevista Narrativa,
2012).
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Quando eu me casei e aí veio a necessidade de trabalhar.
Desde menina eu dizia assim: eu vou ser professora. Eu
acho que isso já vem de mim, da minha infância. Eu não
me vejo em outra profissão, aliás eu não me vejo em nada
que não seja professora, (professora-macabéa Maria de
Lourdes, Entrevista Narrativa, 2012).

Não foi possível
disponibilizar
fotografia

Eu sou professora Marta, interessante eu já começo
dizendo que sou professora. Tenho 31 anos, tenho um
filho, chamado Pedro Linci, tem sete anos, sou casada à
oito anos, moro em Serrinha. Tenho uma família com
mais cinco irmãos, que fazem assim, muito parte de mim,
eu tenho muitas marcas de cada um desses irmãos.
Minha mãe chama Terezinha e meu pai Everaldo e eles
trazem muito forte, toda essa questão do rural, do ser
rural. Assim, a minha vida toda foi marcada por
trajetórias, por pessoas que fazem parte desse lugar. Eu
sempre dava um jeito de está perto de alguém que tinha
esse contato com a roça, com os animais, com as frutas.
Então, assim, na infância a gente ficava contando os dias
para estar na roça do meu avô, para poder subir nas
árvores, andar nos animais e andar de jegue. Lá na roça
do meu avô era um espaço que eu me sentia muito eu,
eu podia extrapolar, eu podia fazer tudo que me tornava
mais criança. A partir dessas experiências eu sempre tive
inclinação por tudo que diz respeito ao rural (professoramacabéa Marta, Entrevista Narrativa, 2012).
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Sou uma pessoa simples, nascida em Araci, cidade
pequena do interior da Bahia, com uma forte carga de
nordestinidade. Isso já faz a gente ter uma peculirialidade
diferente das demais pessoas do Brasil, eu acho. Como já
viajei um pouco, por ser casada com um caminhoneiro, a
gente começa a se comparar com outras pessoas, até com
outros professores que a gente encontra por acaso nesses
lugares. A gente percebe que nós temos um carinho a mais
com os alunos. Pelo menos para mim, o nordestino, não
são todos, claro que tem exceções, tem um apego maior à
profissão, até mais do que deveria. Porque o nordestino é
assim, o baiano também, ele tem uma afinidade maior com
o trabalho, ele vai muito além do que ele deveria ser ou
fazer. Então como nordestina eu me percebo dessa
maneira. (professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa,
2012).

Eu sou uma pessoa extrovertida, não sou muito calma,
tenho meus momentos de nervosismo, afinal sou
humana. Eu gosto muito de criança, agora gosto muito
mais de adolescente, de trabalhar com a adolescente...
Sou uma pessoa com uma vida calma, não sou uma
mulher noturna, gosto do dia, tenho uma vida tranquila.
Gosto de festas, baladas, não baladas grandes, mas
festas de vez em quando. Gosto de me reunir com os
meus amigos em casa, quase todos os finais de semana.
Quando dar tempo eu sempre me reúno, a gente
conversa, faz um churrasquinho, não tenho filhos. Eu
tenho um companheiro, já tem doze anos que estamos
juntos, pretendo ter um filho, mas ainda não sei quando.
(professora-macabéa Eliciana, Entrevista Narrativa,
2012).

Não foi possível
disponibilizar
fotografia
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Meu nome é Kaína Prado Miranda. Minha história de vida, ela
é um pouco engraçada. Quando minha mãe engravidou,
naquela época, já existia ultrassom, mas meu pai não tinha
condição de pagar e era em Salvador. Então o pessoal mais
velho já dizia que era um homem, que ela estava esperando
um filho, e minha avó sabe dessas coisas então sempre dizia
que era um homem. Bem, aí, numa sexta-feira da paixão dia
18 de março de 1986 aproximadamente meio dia, minha mãe
sentiu as dores e a minha tia levou ela para clínica da doutora
Valquíria e doutor Manoel fez o parto. Chegando lá, minha
mãe sentiu as dores e doutor Manoel fez o parto, tudo
certinho, mas doutora Valquíria achou um negócio estranho,
quando olhou, tinha mais uma criança, que era eu, e aí pronto,
foi uma surpresa para minha mãe saber que teve gêmeos e
surpresa mais para o meu pai que era caminhoneiro e não
tinha tanta condição de sustentar dois filhos (professoramacabéa Kaína, Entrevista Narrativa, 2012).

De modo simplificado, nestes autorretratos, cada uma das professorasmacabéas fizeram uma sintetização de sua figura individual/pública/social, tecendo
uma figura de si entrelaçada com outros. Narram sobre o nascimento, preferências,
rotinas da vida, implicações com o espaço rural, escolha da profissão docente etc., e
em “caráter narrativo testemunhal”, numa visão de si que só o sujeito pode dar de si
mesmo (ARFUCH, 2010) produzem a chamada “teoria sobre o eu” (SCHUTZE,
1987).
Este capítulo se configurou como um espaço de descrição da pesquisa, dos
seus territórios de vida, formação e atuação das professoras colaboradoras. Desse
modo, foi possível socializar o perfil biográfico e os autorretratos das professorasmacabéas, bem como as fontes utilizadas - observação e entrevista narrativa.
Foram os procedimentos para a análise dos dados, além de apontar potencialidades
da abordagem (auto)biográfica, para melhor compreender as trajetórias das
professoras e suas implicações com a docência em escolas rurais.
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III. ESPAÇO RURAL, ESCOLAS RURAIS E
OUTRAS SINGULARIDADES

Tomar as escolas rurais e suas diferentes significações,
no contexto social local/nacional,
significa lançar olhares sobre os sujeitos da escola rural [...]
que dão vida e sentidos às produções
culturais próprias desses espaços.
(SOUZA, 2012, p. 18)
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3.1. Notas de um rural contemporâneo: uma prosa necessária
“O mundo é muito misturado”,
(Guimarães Rosa, 1986, p. 206)

As palavras de Guimarães Rosa (1986) dão sentido a esse início de prosa.
Aqui, a palavra prosa, intensifica a ideia de importância dada à conversa, às
histórias narradas no ‘batente da porta’ ou no ‘alpendre da casa’32. Remete-se ao ato
de falar sobre, de prosear, como assim aprendi na escola e na vida, com ‘minhas
gentes’33 da roça. É, desse modo, com pés na roça, com a vida entremeada no rural,
que inicio este capítulo, cuja perspectiva não é tomar posições unívocas, mas sim
misturar as coisas, em um espaço fronteiriço, no sentido de propor as questões de
maneira menos opostas e polarizadas, sobretudo, quando se trata de pensar o rural
e o urbano na contemporaneidade.
Nesta investigação, o recorte de análise prioriza questões em torno do
território rural, que neste caso, constitui-se como um espaço específico, com modos
de vidas singulares. Não se trata de conceber o rural como uma periferia espacial
precária e subordinada ao urbano, mas, neste contexto, apreende-se um rural
contemporâneo, marcado pela diversidade, pelas particularidades, pelo estilo de
vida, pelas referências identitárias de seus habitantes e pelas diversas relações que
este espaço estabelece com o urbano, que ultrapassa o sentido de dependência.
Nessa perspectiva, não cabe conceber o rural como um espaço
[...] exclusivamente agrícola ou de um urbano que não inclua também
possibilidades de construção de identidades rurais [...] as fronteiras se
cruzam e se deslocam conforme a dinâmica de preocupação dessas áreas
por novos atores sociais. As fronteiras entre os territórios são, neste sentido,
móveis e podem até mesmo ser deslocadas de uma espacialidade física.
Isso quer dizer que os indivíduos podem expressar o seu vínculo com um
determinado território (sua identidade territorial) mesmo estando fora de sua
referência espacial. É o caso da manifestação de práticas culturais
32

Espécie de varandado ou varanda, situada na frente e/ou redor das casas rurais. Configura-se
como um lugar de chegada, de acolhimento, uma espécie de antessala onde se recebe os amigos, os
parentes, os compadres, onde se fica a prosear.
33
Refiro-me aqui, aos meus avós, pais, amigos, parentes que são minhas primeiras referências de
apreço e valorização pela vida rural. Além deles, se inserem também, nessa denominação muitos
habitantes das comunidades rurais onde trabalhei como professora, com os quais aprendi, nos
batentes de suas portas ou alpendres de suas casas, mediante suas narrativas e histórias, muitos
segredos e singularidades da vida na roça.
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entendidas como rurais em espaços definidos como urbanos e vice-versa
(CARNEIRO, 2005, p. 10).

Com estes deslocamentos epistemológicos é possível falar de um rural que
se cruza com o urbano e cuja dinâmica possibilita sentimentos de pertencimento e
subjetividades, que vão além da delimitação espacial rural-urbano, ou ainda urbanorural. O rural é, então, compreendido como espaço físico (materializado na roça),
como lugar onde se vive e produz a vida (especificidades socioespacias e
simbólicas) e, ainda, como lugar de onde o sujeito vê e apreende o mundo
(subjetividades ampliadas). É nesse contexto que se pode falar também de
ruralidades contemporâneas34. Assim, tomando como referência essas novas
configurações socioespacias, reconhece-se, aqui, que o rural é portador de estilos
de vida e de jeitos peculiares de ser e existir.
Desse modo, o espaço rural é compreendido como uma categoria de análise
que emerge de um contexto sócio-histórico-geográfico-cultural, extrapolando a
concepção de um rural eminentemente agrário, atrasado, inferior ao urbano, voltado
especificamente às atividades de agricultura ou agropecuária, imprimindo uma
noção de rural contemporâneo que está associado às questões da natureza e de
seus processos produtivos. Trata-se de um “[...] lugar de vida, onde as pessoas
podem morar, trabalhar, estudar com dignidade de quem tem o seu lugar, a sua
identidade cultural” (FERNANDES 2004, p. 137).

Dessa maneira, o rural vai

configurando-se como um espaço de relações sociais, “espaço singular e ator
coletivo” (WANDERLEY, 2000, p. 92), lugar do acontecer da vida.
Essa perspectiva analítica, que supera a ideia de um rural exclusivamente
agrário e menor que o urbano, permite visualizar a complexidade desse contexto, o
qual não se limita apenas a dimensão socioespacial, mas alcança a dimensão da
vida. Tais questões, embora sejam importantes e tenham implicações no exercício
docente das professoras que atuam em escolas rurais, muitas vezes, têm sido
invisibilizadas e desconsideradas nos processos de ensinar e aprender em

34

Compreendida como manifestação de identidades sociais associadas ao mundo rural. Refere-se à
natureza e aos processos de produção e reprodução da vida (MOREIRA, 2005).
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contextos rurais. Isso porque, assim, como a escola rural, o espaço rural também
sofreu descaso e desconsideração, em um contexto de invisibilidade.
Nesse cenário, marcado, sobretudo, pelos comandos da modernidade,
acreditava-se que a urbanização alcançaria todos os espaços, essa visão de mundo
fez do rural ainda mais um espaço inóspito, pouco habitado, desvalorizado,
carregado pela falsa ideia de que, quanto mais urbano fosse um país, mais
desenvolvido o seria. Nessa concepção, o rural é visto como sinônimo de atraso, de
pobreza, de ‘não desenvolvimento’.
Ademais, existe ainda uma visão moderna das condições materiais de
existência na cidade que, integrada a uma visão particular do processo de
urbanização, considera a especificidade do rural como uma realidade efêmera,
provisória, a qual tende a desaparecer, em tempos próximos, mediante ao
implacável processo de urbanização e sua perspectiva de homogeneização do
espaço nacional. Para além disso, é necessário não ceder ao “risco de visualizar
apenas um processo homogêneo ou linear da globalização, sugerindo o
desaparecimento do local, do nacional e do rural" (MOREIRA, 2005, p. 39).
Essa

compreensão

associa-se

ao

que

convencionalmente

tem

se

denominado de ‘mito do desaparecimento do rural’. Isso porque o rural está para
além de sua espacialização, de sua delimitação territorial. Na verdade, mesmo
sendo o Brasil um país de origem agrária e ainda que a urbanização tome todo
território brasileiro, o que seria quase impossível em níveis materiais, não há como
apagar, em níveis simbólicos e experienciais, o rural que existe em nós, nos nossos
modos de vida, fazendo parte da nossa história.
Nesse sentido, as questões em torno do rural precisam ser compreendidas e
tratadas sem preconceitos, sem estereótipos, sem essa valorização exacerbada a
tudo que é urbano em detrimento a tudo que é rural. A polaridade que marca a
concepção de rural e urbano, não é nada mais do que um movimento de oposições
(semânticas) herdadas na modernidade35. De certo modo, a compreensão dos
processos contemporâneos de construção de identidades abertas e múltiplas

35

Modernidade é entendida aqui, como processos associados à revolução científica, às revoluções
burguesa e industrial. Mais que um recorte temporal histórico, um posicionamento filosófico de
conceber o mundo e por vezes, ditar uma história única atrelada a um único modelo de vida.
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carrega a desconstrução de tais dualismos (MOREIRA, 2005). É preciso, de algum
modo, extrapolar a compreensão que toma o rural e o urbano como realidades
rivais, como espaços contrários que coexistem paralelos e independentes um do
outro.
Por outro lado, diante desse outro contexto do rural, a intenção sugerida pela
contemporaneidade é que se possa minimizar esse jogo de supervalorização e
desvalorização espacial, diminuindo essa polaridade e flexibilizando as fronteiras
entre esses extremos. Assim, sem que o rural seja tomado pelo urbano e sem que o
urbano tenha que se render ao modo de vida rural, a perspectiva é que ambos
coexistam com suas especificidades e singularidades, pois não há mais justificativas
consistentes para manter hierarquizações e distinções.
Esta perspectiva contesta o desaparecimento das diferenças espaciais,
sociais e educacionais entre o rural e o urbano, ao tempo que afirma a necessidade
de uma abordagem que consiga “recompor o objeto e repensar a realidade rural em
seus modos contemporâneos de recomposição ou reestruturação” (WANDERLEY,
2000, p. 87). Assim sendo, o campo e a cidade, o rural e o urbano devem ser
concebidos não de forma dicotômica, mas complementares. À medida que essas
“diferenças” forem sendo trabalhadas, inclusive na escola, torna-se mais acessível à
superação dos conflitos, das dicotomias existentes, minimizando as discriminações
vinculadas ao espaço rural.
A compreensão de rural, proposta aqui, está para além de uma realidade
observável, possui em si representações, subjetividades e modos de vida singulares.
Trata-se de um novo rural que se localiza no inconsciente das pessoas e na
natureza do planeta (MOREIRA, 2005).

Há que se avançar, ainda, na ideia

romântica que historicamente permeou o mundo rural: espaço bucólico, natural, sem
conflitos e tensões. Assiste-se hoje a um rural que abarca muitas outras questões
que não as romantizadas. Em outra perspectiva, concebemos o rural como espaço
onde os sujeitos têm modos próprios de existir, de compreender a vida, de ver o
mundo, possibilitando-nos, assim, questionar o que está im(posto). É um lugar de
vida e, por isso, também possui tensões.
Nessa direção, o contexto rural do semiárido baiano, espaço empírico onde
ocorreu esta investigação, não se reduz às atividades agrícolas e laborais, mas
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agrega um mundo dinâmico de sociabilidade, de valores rurais, culturais e de vida,
os quais podem ser vistos e apreendidos através das falas dos sujeitos, dos modos
de vida, da organização do lugar e das relações que são estabelecidas no e para
além do próprio espaço rural. Desse modo, os estudos sobre ruralidades têm
apontado que o rural não está vinculado “apenas a um espaço geográfico, mas às
relações que são desenvolvidas ali a partir de vários elementos, como
pertencimentos, deslocamentos, posicionamentos e subjetividades”. (RIOS, 2011, p.
77), implicadas com a dimensão do ser, com um modo específico de vida.
É nesse contexto que o rural se constitui como um espaço rico de
possibilidades “de ressignificação dos discursos que o constituem como um espaço
de sentidos e significados” (RIOS, 2011, p. 80). Desse modo, é possível pensar na
porosidade das fronteiras entre o espaço rural e espaço urbano, rompendo com a
lógica de polarização e superioridade que historicamente se perpetuou fora e dentro
da escola. Há que se misturar, numa perspectiva compreensiva e epistemológica, o
rural e o urbano, o campo e a cidade, o igual e o diferente. A tentativa seria então:
(des)arrumar as coisas, juntar as pessoas e misturar o mundo.
Tais mudanças são possíveis na contemporaneidade, principalmente, pelo
processo de globalização, o qual atualmente atravessa a humanidade. Assim, a
globalização altera as noções de tempo e de espaço, desaloja o sistema social e as
estruturas fixas e possibilita o surgimento de uma pluralização dos centros de
exercício do poder, ocorrendo um descentramento dos sistemas de referências,
materializando seus efeitos nas identidades modernas e enfatizando as identidades
nacionais (HALL, 2003).
Nesse sentido, “o mais importante e bonito no mundo é isto: que as pessoas
(as coisas e os conceitos) não são sempre iguais, ainda não foram terminadas –
mas que elas vão sempre mudando” (ROSA, 1986, p. 22). Embora tudo pareça
permanecer igual, nada há de totalmente imutável, existe sempre um movimento de
mudança que vai de encontro ao que parece estável e permanente.
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3.2. Escolas rurais: permanências, invisibilidades e um punhado de coisas
“O rio por aí se estendendo grande,
fundo, calado que sempre. Largo, de não
se poder ver a forma da outra beira.”
(Guimarães Rosa, 1994, p. 49)

A epígrafe que abre esta seção do texto anuncia, de algum modo, a
invisibilidade da discussão em torno da educação desenvolvida em escolas rurais,
que assim como o rio de Guimarães Rosa, configura-se como uma temática que
permanece ‘grande’, ‘funda’, mas ‘calada’. Se por um lado, os estudos, pesquisas e
publicações nessa área tentam amenizar esse silenciamento que marca uma
realidade presente em todo território brasileiro e baiano (SOUZA et. al., 2011, 2011a
e 2011b), por outro, mesmo sendo ‘larga’ sua existência, a educação rural se
encontra encoberta pelas ‘beiras’ da exclusividade dada à educação urbana.
Nesse sentido, através desse movimento de “beiras e margens”, esta
discussão propõe um descentramento dos estudos, da atenção e da supremacia que
abarca a educação urbana, deslocando-se numa ótica pluralizante para as questões
que envolvem a educação desenvolvida em espaços rurais, especificamente no
semiárido baiano. De certo modo, a ausência de políticas educacionais que atendam
às especificidades do meio rural brasileiro tem condicionado à escola rural a
imitação da escola urbana (LEITE, 2002).
As escolas rurais, de modo geral, desde o seu surgimento, centram-se num
modelo de educação com princípios e políticas voltadas para a educação urbana.
Trata-se, pois, de uma lógica urbana transferida para a escola rural, o que aponta
para uma perspectiva que desconsidera o contexto rural. Trata-se de uma educação,
vista preponderantemente pelos diversos governos brasileiros como simplesmente
um prolongamento/transferência da escolarização urbana. Além do que, em todas as
“áreas que constituem o campo educacional [...] inclusive entre as correntes teóricas
consideradas mais progressistas, as especificidades “rurais” têm sido ignoradas e
tratadas genericamente sob um olhar urbanocêntrico” (SANTOS, 2006, p. 22). De
fato, o contexto da educação rural no Brasil nunca foi prioridade nos discursos e nas
práticas das políticas públicas. Mesmo conseguindo avanços e destaques no cenário
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nacional, a materialização de algumas políticas voltadas à educação no meio rural
parece ‘andar a passos lentos’.
As constituições brasileiras, desde a primeira, de 1824, até a proclamada em
1988, nunca se reportaram à educação rural em sua especificidade. Sendo assim,
as singularidades, especificidades, particularidades e os modos de vida da
população do espaço rural, foram historicamente desconsideradas pela legislação
do país. Para além deste contexto, a Constituição de 1988, no seu artigo 212,
promulga a educação como “direito de todos e dever do Estado”, transformando-a,
em direito público subjetivo, independentemente da localização geográfica (espaço
urbano ou rural). Desse modo, os princípios e preceitos constitucionais da educação
atingem todos os níveis e modalidades do ensino podendo ser ofertada/ministrada
em qualquer parte do espaço brasileiro.
Com essas designações, a Constituição de 1988 define que a educação deve
se adequar à realidade de cada espaço, de cada escola. Partindo deste princípio, os
debates sinalizam a urgência da oferta de uma educação mais adequada à realidade
das escolas situadas no espaço rural. Mais tarde, oito anos depois de promulgada a
nova Constituição, em dezembro de 1996, foi sancionada a nova LDBN (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/96), que apesar do esforço em
abordar questões no âmbito da educação em espaços rurais36, não avança no
discurso nem na prática, dando um tratamento a esse tipo de educação, reservando
apenas o artigo 28 para tratar diretamente desta questão.

Art. 28 – Na oferta de educação básica para a população rural, os
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente: I conteúdos curriculares e metodologias apropriadas
às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II
organização escolar própria, incluindo adequação do calendário
escolar às fases do trabalho agrícola e às condições climáticas; III
adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, Lei de
Diretrizes e Bases Nacionais da Educação Nacional – 9.394/96).

36

Embora, a partir do ano de 1990 as políticas públicas tenham sido direcionadas para a
regulamentação da Educação do Campo e como Politica pública comungue com os princípios da
Educação do Campo, nessa pesquisa, opto por trabalhar com a categoria Educação Rural, numa
perspectiva sócio-histórica-geográfica e antropológica, no que se refere à temática.
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Baseada na Constituição de 1988, que versa sobre a educação rural no
âmbito da igualdade de direito e do respeito às diferenças, a LDBEN – 9.394/96,
também abre espaço para uma adequação da escola à vida da população rural
quando se refere às diferenças regionais. Como menciona o Artigo 26 da mesma
legislação, a educação, no que se refere aos currículos, deve contemplar uma base
nacional comum e uma parte diversificada, levando em consideração as
características regionais e locais onde cada escola está inserida, abrindo assim,
possibilidades para se pensar as particularidades e singularidades da educação em
espaços rurais, aproximando-a do seu contexto.
Segundo as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do
Campo (2001), o espaço campo/rural compreende espaços da floresta, da pecuária,
das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços
pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo/rural, nesse sentido, mais
do que “um perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a
ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência
social e com as realizações de sociedade humana” (BRASIL, 2001, p. 1).
Encontram-se, ainda, nas Diretrizes, dois importantes fundamentos para a
educação do campo: a superação da dicotomia entre rural e urbano e as relações de
pertença diferenciadas e abertas para o mundo. A partir dessas bases legais37,
busca-se uma educação pública que valorize as identidades e as culturas dos povos
do campo, numa perspectiva de formação humana e de desenvolvimento local
sustentável. Mesmo com esses aportes legais, a educação em espaços rurais, no
Brasil, ainda encontra-se à margem das discussões/políticas/práticas desenvolvidas
acerca desta realidade educacional. Contudo, torna-se importante salientar que
alguns avanços, ainda que embrionários, estão sendo materializados em práticas
37

Neste quadro se insere, por exemplo, a aprovação pelo MEC do Parecer 036/2001 da Câmara de
Educação Básica/Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2001); da Resolução 01/2002
CEB/CNE, que instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo
(BRASIL, 2002); o Parecer CNE/CEB 01/2006 sobre os “Dias letivos para a aplicação da Pedagogia
da Alternância nos Centros Familiares de Formação por Alternância – CEFFA” (BRASIL, 2006);
Programa Nacional de Educação nas Áreas de Reforma Agrária (PRONERA); e experiências
conservadoras que se dão nas “escolas rurais isoladas” e nas “escolas pólo” (escolas nucleadas)
vinculadas às Secretarias Municipais de Educação. Existe ainda, o Parecer CNE/CEB 023/2007 que
estabelece “Orientações para o atendimento da Educação do Campo”, discutindo a política do
transporte escolar, da nucleação e das classes multisseriadas. Decreto nº 7.352, 4 de novembro de
2010, que dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação da
Reforma Agrária – PRONERA.
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desenvolvidas em escolas rurais e pelos movimentos de acionados pelos próprios
sujeitos rurais.
Em termos dos recursos disponíveis nas escolas rurais, da infraestrutura e
dos suportes didático-pedagógicos, estes ainda são insuficientes. Com estradas de
difícil acesso, transportes inadequados/precários e com professores sem formação
específica para atuar nesses espaços, temos, superficialmente, um desenho não
muito favorável da educação em espaços rurais brasileira/baiana. Embora, no
lócus38 da pesquisa, alguns avanços sejam notáveis, no que se refere a tais
aspectos, ainda assim, há uma desatenção com a educação em espaços rurais,
carecendo de muitos outros olhares e de tantos outros tratamentos.
De certo modo, essa desatenção tem origens históricas, uma vez que a
escola rural nasceu de um projeto de reconstrução da nação brasileira após a
Proclamação da Republica, mas ela se formou a partir de um modelo de educação
do meio urbano, que, aliás, permanece até hoje, mantendo essa população, em
planos educacionais (e outros também), como uma das menos assistidas. Essa
educação sempre foi relegada a planos inferiores e teve o apoio, para isso, da elite
brasileira, que acentua e reproduz uma educação herdada dos jesuítas (LEITE,
2002). Há, portanto, ainda hoje, mesmo com todos os avanços, a necessidade de
uma educação em espaços rurais, uma escola rural com características de seu
povo, tendo no seu currículo traços de sua cultura e de seus valores, seus valores.
Essa emergência, enraizada em outros tempos, ainda ‘grita’ na contemporaneidade.
Embora os problemas da educação não estejam localizados apenas no
espaço rural, neste, a situação toma uma configuração ainda mais grave e mais
emblemática. Além da falta de assistência política, econômica e pedagógica, a
educação em contexto rural convive, cotidianamente, com representações
preconceituosas, tendo em vista que o espaço rural tem sido concebido como um
lugar desprovido de arranjos econômicos mais elaborados e culturalmente limitado.
Esta predileção pelo urbano, por parte das pedagogias e currículos escolares,
materializou uma verdadeira oposição entre cidade e campo, onde a cidade é
apresentada como lugar privilegiado, como único polo cultural e artístico, como
espaço superior por excelência, tendo uma dinâmica independente do campo,
38

Alguns municípios do semiárido baiano, espaços específicos onde ocorre essa investigação.
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enquanto o rural é visto como naturalmente e hierarquicamente inferior e
dependente da cidade. Esta oposição cidade/campo é fomentada pelos livros
didáticos tanto nos textos escritos, quanto nas fotografias e figuras que
desprivilegiam o espaço rural e sua população.

[...] Imagine ir para escola e lá aprender que o trabalho de seus pais é
inferior e menos importante, que você deve estudar para ser alguém na
vida, pois seus pais, parentes e amigos, não são ninguém na vida, pois
vivem e trabalham no campo e isso não seria vida, imagine perceber que as
representações do seu povo são o Jeca Tatu, o Nerso da Capitinga e o
Chico Bento, e que os personagens das novelas brasileiras que vivem no
campo, quando não são importantes fazendeiros, são verdadeiros “bocós”,
que só vestem roupas rasgadas e falam errado, e ainda por cima isso é
transmitido em tom de comédia. Uma criança que crescesse aprendendo
isso na escola e vendo isso na mídia iria sentir orgulho de ser do campo, iria
querer lutar pela melhoria deste campo? Acreditamos que não (CORDEIRO,
2009, p. 5-6).

A escola é, de certo modo, também a negação desse espaço rural, quando
prioriza a lógica urbana em suas práticas e currículo, constituindo-se um ‘não-lugar’39
para os sujeitos-alunos rurais. Assim, a escola enfatiza as diferenças culturais
destes sujeitos e, simbolicamente, desloca-os, uma vez que não os reconhecem
enquanto sujeito na/da vida rural. É difícil para estes sujeitos aprenderem,
construírem conhecimentos em uma escola que silencia a problemática rural e
deprecia a vida rural, suas culturas, realidades e suas identidades múltiplas e
diversas.
Estas representações são extremantes preconceituosas e transmitem uma
visão também, de que, qualquer ensino serviria para a escola rural, para um espaço
inferior, também um ensino inferior. Além disso, as dificuldades da vida enfrentadas
pelos alunos das escolas rurais acabam por vezes, lançando-os para fora deste
espaço, conduzindo-os em direção às cidades, com uma esperança ilusória de
mudança nos padrões de vida.
Tais questões são apontadas na narrativa da professora-macabéa Marta:

39

No sentido de um espaço disperso, difuso, tenso e sem pertencimentos/vínculos, onde não se
deseja estar, mas, que no caso da escola, cotidianamente estamos. São espaços onde os sujeitos
não se identificam e por isso, o desejo, quase sempre, é de sair logo dos mesmos.
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Eu vejo a escola distante, eu vejo que a escola está ali num espaço
muito perto deles, mas ao mesmo tempo eu percebo uma distância
muito grande entre a escola e o próprio aluno, e a própria localidade.
[...] Uma das coisas que dificulta muito é essa distância que se tem
da concepção da escola, do sujeito daquela escola, do sujeito que
vai cuidar da aprendizagem daqueles alunos, dos próprios alunos e
da própria comunidade, porque não se leva em consideração o lugar
onde a escola está. Então é um pouco paradoxo, a escola está ali
muito perto, mas ao mesmo tempo muito distante do aluno e da
própria comunidade, distante na organização, distante na sua
concepção, distante nos instrumentos que é usado, quando deveria
ser ao contrário. [...] Por outro lado, apesar de tudo isso, eles veem
na escola uma perspectiva de serem felizes, de crescerem
profissionalmente, de crescerem nos sonhos deles. Então, mesmo
com essa distância, o aluno coloca na escola essa perspectiva de ser
melhor, de ser alguém na vida. Então tem dois lados, aquele aluno
que vê a escola como uma possibilidade de crescer ali na própria
comunidade e de ser uma pessoa que vai mudar o rumo daquela
comunidade, que vai melhorar, que vai lutar por questões daquela
comunidade, como também por outro lado, temos alunos que se
refugiam na escola como maneira de ser menos rural, porque a
imagem que foi passada para ele ou o contexto de formação que ele
teve é que não é interessante ser rural, que você não vai crescer,
você não vai ser gente, ser você não for para cidade, se você não
escolher uma profissão que é da cidade (professora-macabéa Marta,
Entrevista Narrativa, 2012).

Essa narrativa revela, então que o currículo das escolas rurais é composto
por uma carga cultural totalmente urbana, o que, de certa forma, inibe o
comportamento social dos alunos, uma vez que a escola não reconhece as
identidades do aluno rural, ao contrário, trata-o como sendo um aluno urbano
localizado na zona rural. É fato que as escolas rurais, no Brasil e no semiárido
baiano, apresentam características singulares que precisam ser consideradas nas
ações pensadas e empreendidas nesses e para esses espaços.
A partir dessa perspectiva, as pesquisas mais recentes sobre educação em
escolas rurais (SOUZA 2010; AMIGUINHO, 2008b) dão tônica a formação de
professores, no sentido de que as práticas desenvolvidas pelos mesmos
contemplem a realidade rural e não se limitem meramente à transmissão de
conhecimentos já elaborados pela educação urbana. Tais discussões mobilizam
reflexões para que não se reforce ainda mais a ideia de que “a escola rural é assim,
é uma escola que estando lá, está fora dali” (AMIGUINHO, 2008b, p. 107).
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Discutir a importância de um currículo específico para o meio rural é
considerar a escola rural em toda a sua especificidade. Mais ainda, é considerá-la
como um possível agente de mudança. É importante salientar que, mesmo com
todos os equívocos e descasos, a escola rural ainda é, referência importante para a
possibilidade de transformação e mudança nas condições de vida para uma parcela
significativa da população rural. A intenção é colocar a educação em espaços rurais
onde deve ser colocada, na luta pelos seus direitos (ARROYO et. al., 2009) e pelos
direitos dos sujeitos inseridos nos espaços rurais.
Tal perspectiva é tensionada pela professora-macabéa Kaína:

Eu queria suplicar aos responsáveis que olhassem para a escola
rural de um modo diferente, que tentassem uma proposta diferente,
porque assim, até hoje a gente vê que as propostas visam só a zona
urbana. Assim, a zona rural tem que se adaptar àquela proposta.
Talvez poderiam fazer uma proposta diferenciada também para as
escolas localizadas na zona rural, em colaboração com os
professores, eu acho que assim caminharíamos melhor, [...] porque
caminhar a gente já caminha, vamos levando, mas assim, se
existisse uma proposta diferenciada, um olhar diferenciado seria bem
melhor para gente trabalhar (professora-macabéa Kaína, Entrevista
Narrativa, 2012).

O excerto da narrativa da professora Kaína, marcado por um tom de apelo e
uma necessidade de escuta urgente, permite inferir que, ainda hoje a escola rural
vem sendo tratada como sinônimo do desvio daquilo que se projetou como ideal de
escola, cuja herança está fundamentada numa visão urbanocêntrica. Essa
perspectiva desvaloriza e desqualifica o espaço e o tempo rural, transformando a
escola, por vezes, em um ‘faz de conta’, como lugar que deve reproduzir propostas
urbanas, ou, quando não, buscar modos de adaptar essas propostas aos contextos
rurais. A pretensão é que a escola rural “não seja mais uma experiência amarga,
excludente, destrutiva de autoestima, de sua identidade já quebrada” (ARROYO,
2011, p 63). Assim sendo, na voz dessa professora e tantas outras que vivem de
perto essa realidade, o tempo é mais que urgente, para propor outros olhares e
outros modos de ensinar e aprender em escolas rurais, delineando, assim, um
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projeto de escola rural que faça sentido para os sujeitos que habitam esses espaços,
bem como para os professores que atuam nesses contextos.
Dada essa realidade, algumas professoras avançam nessas questões, na
tentativa de redesenharem outra escola rural:

A gente procura sempre está trazendo os sujeitos da comunidade e
os alunos para dentro da escola, para que eles possam compartilhar
suas vidas. [...] Pensamos em atividades extraclasses buscando
deixá-los mais perto da escola e de seu mundo. [...] Buscamos
também proporcionar momentos onde eles possam dizer como a
escola pode ser melhor naquela comunidade [...]. Então quando eu
paro para ouvir a comunidade onde a escola está inserida, e os
alunos da escola, eles dizem, de um modo ou de outro, como
constituir uma escola mais rural e o que a escola pode fazer para
melhorar aquela comunidade. Essa escuta é importante, sobretudo,
porque os professores e outros sujeitos que constituem a escola não
são da comunidade, por isso é preciso muito ouvir essas pessoas
(professora-macabéa Marta, Entrevista Narrativa, 2012).

Em um movimento de contemplar modos de vida rural na composição e nas
práticas desenvolvidas na escola rural, esta professora narra a importância de
escutar a voz da comunidade e de seus alunos, para aproximar escola e
comunidade, ainda que essas pelas propostas de ensino oficial e por tantas outras
razões sócias e históricas estejam distantes. A prática de escuta e de valorização da
voz dos sujeitos é importante num trabalho como esse, porque a escola é rural, a
comunidade é rural, os alunos são rurais, mas, a proposta de ensino, os professores
e os gestores estão vinculados a uma cultura urbana, conforme aparece na
narrativa.
De algum modo, outras ações de valorização do lugar, da escola e da
comunidade também são vivenciadas pela professora-macabéa Adriana, quando se
reporta ao trabalho desenvolvido em escolas rurais:

A escola ela tem muitos projetos no sentido de valorização:
valorização da cultura local e da comunidade. [...] Todo projeto que a
gente desenvolve: leitura, gincana, os jogos internos, [...] todo projeto
que a gente faz tenta trazer a comunidade para escola e, de alguma
forma, valorizar o espaço onde vivem. O objetivo maior da escola na
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materialização desses projetos, é valorizar o local, trazendo
realmente a comunidade para escola, para que os alunos se sintam
parte da escola e a escola tenha significado deles (professoramacabéa Adriana, Entrevista Narrativa, 2012)

As ações desenvolvidas no contexto da realidade da professora Adriana, mais
do que aproximar escola e comunidade tomam dimensões bem mais significativas,
visto que a articulação escola-comunidade no meio rural confere aproximação de
laços entre os sujeitos, ao tempo em que cria oportunidades de conhecer a cultura
local e valorizar os modos de vida. Assim, ao estreitar vínculos humanos, estreitamse, também, vínculos socioespaciais, implicando em maneiras outras de conceber,
propor e fomentar uma educação bem próxima da realidade e da necessidade dos
sujeitos que integram uma comunidade rural.
Essa relação entre escola e comunidade é por vezes tão importante dada à
configuração e a estrutura das comunidades rurais, que a escola, nesse contexto,
torna-se palco de outros encontros e eventos, extrapolando a rotina das atividades
escolares, possibilitando que outras atividades sejam vivenciadas nesse espaço,
como sinaliza, a seguir, a narrativa da professora-macabéa Marta.

[...] Aqui a escola é também casa-centro, lugar onde a comunidade
se sente acolhida. Na escola temos uma sala que é um posto de
saúde, mas é pequeno então quando tem que fazer uma campanha
de vacinação tem que usar toda a escola. Se vai, por exemplo,
acontecer um multirão de saúde tem que ser na escola, além de uma
série de coisas que a comunidade acaba realizando: uma palestra,
coisas ligadas à religião, a catequese que acontece na escola, a
celebração de missa, de culto. Mesmo existindo outros espaços que
são destinados para isso na comunidade mas, dependendo da
situação não cabe a quantidade de pessoas, então a escola acaba
sendo esse lugar de acolhida de atividades da comunidade, até pelo
lugar central onde ela está [...] (professora-macabéa Marta,
Entrevista Narrativa, 2012).

Nessa narrativa, identificamos que, a escola rural, ao se configurar como um
centro de articulação e promoção social agrega outros sentidos e outros significados
para comunidade onde está inserida. Dar outros usos sociais ao espaço da escola
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tem sido uma prática bastante nesse contextos, como ressaltou a professora Marta.
Isso porque a escola está situada em um lugar privilegiado, localizada no centro da
comunidade. Além do que é um dos espaços mais adequados para concentrar um
número expressivo de sujeitos, possibilitando o encontro e efetivação de outras
atividades extrapolando assim, as atividades propostas pelo calendário escolar.
Nesse sentido, a importância da escola rural no que concerne à educação dos
estudantes e na mobilização da vida da comunidade, é tão expressiva que, para a
professora Marta, é a escola que pulsa a vida do lugar e dos seus sujeitos.

Essa comunidade sem escola é como se perdesse a respiração. [...]
É como se eu tivesse aqui falando e de repente eu parasse de
respirar, porque a gente sente e ver que é a escola que impulsiona a
comunidade. Vejo hoje os grupos de mulheres, as associações, a
luta para se manter aqui, para ter o seu carro, ter o seu computador,
ter sua internet instalada, ter seu celular, mas dizer assim, aqui é
meu lugar, é importante está aqui, é importante fazer essa
comunidade crescer, essa comunidade ter dignidade. Então eu vejo
que parte disso, é resultado da escola, é a escola que de certa
forma, consegue mobilizar, movimentar esses sujeitos, apoiar a
associação. A valorização do lugar é tão grande que eles dizem: os
produtos que são feitos aqui precisam ser valorizados, precisam ser
incorporados no próprio cardápio da merenda, precisam fazer parte
do município, precisam ter destaque na feira, precisam ter um lugar
digno para vender. [...] Então eu vejo que a escola é quem mobiliza
esses sujeitos a formar um grupo de mulheres que lute contra a
violência, contra a exploração de mulheres. [...] eu vejo a escola
como a vida dessa comunidade, sem desconsiderar todo o resto do
contexto, mas considerar que a escola é esse lugar que consegue
mobilizar esses sujeitos a se constituírem com dignidade dentro
desses espaços sem deixar de serem moradores da zona rural.
(professora-macabéa Marta, Entrevista Narrativa, 2012).

A narrativa da professora Marta condensa, de diferentes modos, a
importância que a escola e suas ações têm na comunidade rural onde ela trabalha.
Isso fica explícito quando a mesma estabelece, já no início da narrativa, uma
comparação entre a escola e o corpo humano, ressaltando que a mesma
importância que aparelho respiratório tem para o nosso corpo, a escola tem para a
comunidade. Segundo a professora, é a escola que impulsiona, que pulsa a vida na
comunidade, desenvolvendo maneiras de valorizar o lugar, seus sujeitos e de apoiar
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mobilizações, como a associação de produtos agrícolas e associação de defesa da
mulher, ações que conferem crescimento, autonomia e desenvolvimento local.
Assim sendo, “tomar as escolas rurais e suas diferentes significações, no
contexto social [...], significa lançar olhares sobre os sujeitos da escola rural [...] que
dão vida e sentidos às produções culturais próprias desses espaços” (SOUZA, 2012,
p. 18). Nesse sentido, a escola rural tem sido questionadora do presente e portadora
de um futuro que possibilita melhores condições de vida para seus sujeitos. O papel
exercido pela escola no contexto rural destaca-se pelo desenvolvimento de práticas
educativas vinculadas ao cotidiano e à cultura, que tem favorecido a permanência de
seus habitantes, diminuindo, ainda que, em pequena escala, os deslocamentos
populacionais, o inchaço das cidades e valorizando a vida rural.
A importância da escola rural para a comunidade onde está inserida é
ressaltada, também, pela professora Kaína.

[...] Aqui a escola é patrimônio, é um patrimônio histórico-social. Vai
mexer na escola? Misericórdia, você pode mexer em tudo mas na
escola, mexa não, porque se mexer vai lidar com onças, aqui é
assim, mexeu com escola, mexeu com alunos, o negócio pega. [...]
Eu nem sei como explicar se, por um acaso essa escola fechasse,
porque se isso chegasse acontecer eu tenho certeza que iria ser o
maior desastre aqui para o Mandacaru. Isso porque muitos alunos os
pais não teriam condição de mantê-los em Tucano e o transporte
também é muito cansativo, o estado do ônibus é precário [...] eu não
sei te explicar, porque eu não vejo essa situação, por a escola ter
uma influência tão grande aqui no povoado se chegasse a acontecer
algo desse tipo eu tenho certeza que os pais iriam tomar uma
providência. A escola é importante demais para essa comunidade,
aqui os pais participam mesmo da vida da escola, eles vêm, falam:
isso não está dando certo. Eles reclamam quando não dá certo, eu
tenho pais que vêm na escola ver os filhos, eu vejo pais subindo e
descendo nos corredores para vê os filhos e os pais estão sempre
aqui na escola, independente de ser horário de aula. [...] Eles
perguntam sempre: E meu filho como é que está? Eles têm essa
preocupação, porque eles não podem dar nada além do que
educação. Então, se eles podem dar educação que seja a melhor. Eu
canso de ouvir, eu não posso dá mais nada, mas educação
podemos, e, por isso, lutamos para que seja a melhor [...]. Os pais
participam mesmo e a cada dia que passa isso incentiva a gente a
trabalhar, buscar mais sempre, fazer o melhor sempre, porque a
gente sente a satisfação dos pais, o gratificante é isso, apesar da
distância, dos transtornos, de tudo [...] (professora-macabéa Kaína,
Entrevista Narrativa, 2012).

100

Como podemos perceber, o tom de defesa pela escola marca a narrativa da
professora Kaína. Segundo a mesma, a escola tem se constituído um patrimônio
histórico-social para a comunidade, o que tem feito com que pais, professores e
estudantes trabalhem na busca de uma educação de qualidade. Defender a escola e
cuidar como um patrimônio tem sido uma prática desenvolvida pela comunidade do
Mandacaru, isso porque é preciso garantir escola nessa comunidade. Conforme
relato da professora, fechar a escola seria “um desastre” para os alunos que só
possuem essa oportunidade de acesso à escola e à educação.
Ao que consta, a escola mais próxima fica na sede do município, com um
trajeto de aproximadamente cinquenta quilômetros. Sendo a estrada de chão
tortuosa, de relevo acentuado, com transporte precário, custaria muito aos alunos o
deslocamento até a escola, o que possivelmente geraria desistência. Desse modo,
os pais dos alunos, sabendo dos riscos físicos e pelas dificuldades financeiras em
manter o filho estudando na cidade, buscam garantir a educação para seus filhos na
própria comunidade onde residem.
É importante destacar que faz parte da representação do povo rural a ideia de
que garantir boa escola, bom estudo, é estar dando o melhor para os seus filhos.
Essa máxima tem validado a importância do espaço escolar para esses sujeitos,
mobilizando a busca por uma escola de qualidade. Isso implica na prática do
professor que deve trabalhar da melhor forma possível para atender as expectativas
de alunos e pais, da escola e da própria comunidade. Desse modo, a escola rural se
configura como lugar do trabalho docente, o lugar de participação comunitária, o
lugar da promoção do futuro. Por isso, não se trata apenas de um espaço físico, mas
define-se como um espaço social portador de melhores condições de vida para seus
sujeitos. Nesse sentido, a educação é vista como promessa de um futuro melhor.
A professora Eliciana, na narrativa a seguir, também ressalta a importância
da escola para a comunidade.

Sem essa escola aqui, a comunidade seria assim, um lugar, vamos
dizer assim, mais monótono, mais parado. Os alunos iriam se
deslocar, então o movimento ia diminuir, porque o aluno vem ali de
doze comunidades e eles trazem a alegria, dão vida à escola. [...] No
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momento de entrar e sair da escola é aquele movimento, aquela
alegria. [...] A escola nessas comunidades rurais passa a ser um
lugar onde ocorrem além das aulas, outras reuniões da comunidade,
a escola, muitas vezes, é a vida deles. Um exemplo: outro dia teve
que detetizar a escola, e aí ficamos sem aula, os alunos foram até a
minha casa perguntar quando é que a gente iria retornar, porque a
norma quando se dedetiza o local é de que o mesmo, só poderá ser
ocupado com setenta e duas horas. Assim, três dias sem aula e os
alunos disseram: professora é ruim demais! Para eles a escola não é
apenas um espaço de aprendizagem, mas é um momento de
interação, porque eles contam as novidades. Então a escola não é
um espaço apenas de aprendizagem, mas também de lazer, de
encontro. (professora-macabéa Eliciana, Entrevista Narrativa, 2012).

Os sentidos positivos atribuídos à escola rural, expressos na narrativa da
professora Eliciana, atestam mais uma vez a relevância que o espaço escolar possui
em uma comunidade rural. Para ela, a escola produz mudança na rotina, na vida da
comunidade, os dias sem aulas são monótonos. A partir do relato, é possível inferir
que existe uma relação estreita entre a escola e a comunidade, sendo que ocorrem
outras atividades para além da programação escolar, o que confere a esse espaço o
status de ‘lugar de vida’, ‘lugar de encontro’. Indo além da rotina de aulas e
atividades escolares.
Conforme a narrativa da professora, para os alunos, a escola é um espaço de
aprendizagem, mas é também um lugar de encontro com o outro, um lugar onde
pulsa vida, daí ser tão significativo para eles. Durante nosso contato com a escola,
foi possível perceber o quanto esse espaço favorece a interação e a sociabilidade
dos alunos, uma vez que a escola reúne e agrega os sujeitos antes separados pelas
distâncias de suas casas e pelas cercas e cancelas de suas roças.
Por outro lado, para alguns alunos rurais.

[...] A escola é uma fuga do trabalho. Para muitos o que importa é o
alimento, é a merenda, e para alguns ainda é o aprender, que não é
mais tanto assim, infelizmente é essa realidade. O descaso do
governo com a educação já vem lá de cima, vai chegando até aqui e
faz com que eles também tenham descaso. Muitos professores
também não se preocupam, na verdade existem muitos professores
que não estão nem aí para onde a escola vai. Eu não vou dizer que
sou uma professora excelente, mas eu sei que faço a minha parte.
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Eu sei que eles vão levar alguma coisa de mim, somos um
referencial para esses alunos (professora-macabéa Maria de
Lourdes, Entrevista Narrativa, 2012).

O tom de pesar marca a narrativa da professora Maria de Lourdes, quando se
refere à função que a escola toma no contexto rural. Primeiro, a escola é o espaço
de acolher os alunos e pelo menos por um tempo livrá-los do trabalho, então ir pra
escola significa para alguns alunos, uma fugo do trabalho, isso dada as condições
precárias de vida. Por essa razão, os alunos vêem na escola, o espaço que garante
pelo menos uma das refeições de seu dia, a escola passando a ter uma função
meramente assistencialista. Além disso, a professora relata ainda, o desinteresse
dos alunos em aprender. Ao sinalizar certo efeito dominó a professora Maria de
Lourdes aponta o descaso do governo, já problematizado em outros momentos
nessa investigação, depois dos professores, que muitas vezes, trabalham
separadamente cumprindo essencialmente sua tarefa, sem se importar, ignorando o
contexto maior da escola e de seus sujeitos; e em seguida, o descaso e o
desinteresse dos alunos no processo de aprendizagem, revelando assim, um lado
nada animador da realidade das escolas rurais.
Nesse contexto, a professora Maria de Lourdes avalia seu trabalho e enfatiza
que, mesmo com suas fragilidades, ela tem se dedicado ao máximo no trabalho com
a escola e com os alunos. Para ela, o professor possui um papel importante e de
bastante influência na vida desses sujeitos inseridos em contextos rurais. Estas
questões têm implicado na função social da docência, conferindo responsabilidade
também aos professores, os quais podem marcar negativa ou positivamente a vida
de seus alunos. Assim, como ressalta a professora Maria de Lourdes, o professor
acaba sendo “um referencial para esses alunos”. Isso porque os professores passam
a ocupar um “lugar-charneira” (NÓVOA, 1999, p. 17) nas trajetórias de vidaformação desses sujeitos, personificando esperança, articulando o conhecimento e
mobilizando outros modos de vida para além do que se impõe no cotidiano desses
alunos, o professor é também um agente político, portador de autoestima e
instigador de decisões.
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No que se refere à estrutura física das escolas rurais, inseridas nessa
pesquisa, as professoras fazem ressalvas e revelam o quanto isso tem implicado na
materialização da docência nesses espaços.

No primeiro ano de funcionamento da escola, a escola não tinha
dinheiro, tudo era mais difícil. Depois quando a escola começou a ser
gestora as coisas mudaram, fomos comprando televisão e que era o
de mais necessidade. A escola começou a ganhar vídeos, revistas.
Num primeiro momento a gente trabalhava com televisão, som e um
DVD que era o que nós tínhamos. Só, depois conseguimos uns
mapas aqui para escola, conseguimos alguns livros, dicionários,
coisas básicas. [...] conseguimos comprar muitas coisas, através do
recurso do PDE interativo, compramos freezer, compramos
bebedouro, compramos sons para sala de aula, tudo que você
imaginar, até brinquedos nós temos aqui, ou seja, necessário para
que os alunos tenham mais acesso e aprendam mais, [...] temos
data-show, caixa amplificada, um laboratório de informática, [...]
apesar de ser uma das mais distantes da sede, mas, a organização,
o espaço, é muito melhor do que muitas escolas que tem na sede do
muncípio[...] (professora-macabéa Kaína, Entrevista Narrativa, 2012).

O excerto da narrativa da professora Kaína revela a trajetória da escola, que
teve ampliação da oferta de ensino, contemplando Ensino Fundamental séries
iniciais e séries finais. É importante salientar que a inclusão do Ensino Fundamental
séries finais possui pouco mais de seis anos e foi uma conquista da comunidade
junto à prefeitura do município de Tucano, com a finalidade de garantir a
continuação dos estudos dos alunos. Antes, ao completar o Ensino fundamental
séries iniciais, os alunos deveriam migrar diariamente para a escola da sede do
município, localizada a quase cinquenta quilometro, o que gerava desistência e
paralisação dos estudos.
A professora narra, então, que com a ampliação da oferta de ensino para
atender a esse outro público, os alunos não precisam ir até a escola da cidade,
sendo que o processo de escolarização acontece na escola da roça mesmo. No que
se refere às condições físicas, segundo Kaína, aos poucos, a escola foi se erguendo
no sentido de compor uma infraestrutura adequada. Em sua narrativa, a professora
relembra as dificuldades enfrentadas, ao tempo em que lista uma série de
conquistas da escola, revelando que, mesmo sendo uma escola rural, esta não
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deixa nada a desejar no que concerne à infraestrutura, sobretudo se comparada a a
algumas, escolas localizadas na sede do município.
Vale ressaltar, conforme foi observado durante o trabalho de campo, que a
escola possui uma boa infraestrutura não só física e também no que se refere ao
material didático-pedagógico, além do quadro docente, visto que a grande maioria
possuem graduação e especialização. Basta caminhar pela escola, esbarrar na sala
de leitura, onde parte dos recursos está disponível, visitar salas de aula, cantina e
pátios para ver a qualidade do espaço escolar, buscando atender, da melhor forma
possível, seus alunos e possibilitando melhorias nos processos de ensinar e
aprender em contextos rurais.
Nessa mesma direção de valorizar e destacar a infraestrutura da escola rural,
a professora Mirian afirma que:

A estrutura da escola é boa, a escola é nova. [...] A merenda é de
boa qualidade, a água. Tucano é conhecido por ter muita água, aqui
na escola não é diferente. [...] Eu sinto uma carência de livros, de
livros assim, não didáticos, de livros paradidáticos [...] para ser dez
mesmo, só falta uma biblioteca e internet, se tivesse uma biblioteca,
ou um espaço de estudo [...]. O material didático-pedagógico não dá
conta. Em relação à tecnologia a gente tem a televisão, mas não tem
DVD que está quebrado, se for usar tem que levar o nosso, não tem
data-show, só tem o quadro, giz, tem computadores mas não tem
internet, tem mapas, tem globo terrestre, tem cópias, se você quiser
xerocar qualquer coisa para os alunos, alguma reportagem, alguma
coisa extra também tem, mas ainda falta muita coisa...[...] Isso é um
entrave na prática também, imagine você querer levar para os
meninos uma aula feita no data-show, uma aula no Power Point
mostrando aquele conteúdo, e você não pode levar porque não tem o
data-show, não tem um DVD, com a imagem você prende mais a
atenção do aluno. Se eu for fazer aulas com vídeo tem que levar o
DVD, ou então, tomar emprestado. Então o amparo tecnológico não
tem, eu não culpo a escola, assim, porque a escola é nova e o
Ensino Fundamental II é o primeiro ano. Então, penso que essa
deficiência é por conta de ser novo. Como a escola é nova está
conquistando as coisas aos poucos (professora-macabéa Mirian,
Entrevista Narrativa, 2012).
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Embora a professora Mirian destaque, em sua narrativa, a qualidade da
infraestrutura da escola, a qual também foi ampliada recentemente para atender aos
alunos do Ensino fundamental séries finais, assinala, ainda, a insuficiência de
material didático-pedagógico, que segunda a mesma tem se constituído um entrave
na sua prática docente. Ela sugere a aquisição de livros paradidáticos e de recursos
tecnológicos para melhorar suas aulas e, consequentemente, o desempenho escolar
dos alunos. Indo de encontro à perspectiva tradicionalmente nutrida para escola
rural de que ‘para alunos rurais qualquer escola serve’, esta professora narra
detalhes sobre a infraestrutura, ao tempo em que valida sua qualidade. No entanto,
faz emergir, em sua fala, muito seriamente, o desejo de outras melhorias para a
escola, fazendo apelos, sobretudo, quanto à necessidade de uma biblioteca e
serviço de internet.
Ainda sobre questões referentes à infraestrutura da escola, narra a professora
Eliciana.

Aqui a gente não tem grandes dificuldades porque tem uma estrutura
boa, adequada para os alunos, na medida do possível. Mas eu
trabalho também em Araci, lá as escolas são alugadas, vamos dizer
assim, é uma igreja, mas eles alugam dividem com maderite,
colocam duas turmas juntas, é muito difícil. Aqui não nessa escola, a
gente não tem essa dificuldade. O espaço físico é bom e acredito
que para essa comunidade, que é uma comunidade pequena e
carente, a escola representa bastante. A escola aqui é de qualidade,
os professores são dedicados, são graduados, pós-graduados,
alguns até já começaram o mestrado, então isso conta bastante. A
estrutura física da escola é boa, mas o material didático não é em
abundância, só temos acesso ao básico. No que se refere ao
acompanhamento pedagógico é muito bom, nós temos uma
orientadora pedagógica que é dedicada, exigente, isso é bom, nós
temos um bom apoio pedagógico (Professora-Macabéa Eliciana,
Entrevista Narrativa, 2012).

A narrativa da professora Eliciana estabelece, ainda que sutilmente, uma
comparação da infraestrutura da escola rural que trabalha no município de Tucano,
com escolas rurais onde trabalha em outro município, deixando evidente a qualidade
da infraestrutura da escola rural pertencente ao município de Tucano e as
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dificuldades que enfrenta com a outra realidade. A professora sinaliza que até
mesmo a igreja se constitui como um espaço improvisado para dar aulas, situação
comum em muitas comunidades rurais brasileiras, que utilizam além de igrejas,
galpões, espaços de associação comunitários e outros, quando não possuem
escolas próprias para garantir a educação dos sujeitos rurais.
A insuficiência do material didático-pedagógico é outra questão destacada por
essa professora. Além disso, ao final da narrativa, ela enfatiza a qualidade do apoio
pedagógico, ressaltando a importância do trabalho da orientadora pedagógica,
profissional exclusiva para esta escola. Ao que me parece, a presença de um
profissional específico para tratar das questões pedagógicas é, também, uma marca
positiva e um diferencial nas escolas rurais, muitas vezes esquecidas quanto ao
trabalho desses profissionais. Com a presença de orientadores pedagógicos, o
ensino e aprendizagem em escolas rurais têm sofrido mudanças consideráveis, no
sentido de pensar, planejar e materializar práticas, considerando esses contextos
específicos.
Outra questão importante citada pela professora refere-se à formação do
quadro docente da escola, todos os professores possuem graduação, alguns
especialização e até mestrado. Esse dado tem aumentado nos últimos dez anos,
uma vez que, mediante a necessidade dos professores e da implementação de
políticas de formação nacionais, não é raro, como em tempos de outrora, encontrar
professores licenciados e pós-graduados em escolas rurais, sobretudo de Ensino
Fundamental séries finais. Isso tem gerado mudanças no perfil de professores,
alterando as representações historicamente construídas sobre escola rural: de que
para esta escola, qualquer professor serve.
Segundo a professora Adriana,

[...] A escola tem uma ótima estrutura, se você precisa ficar o dia
todo pode tomar banho, você pode fazer alguma coisa na cozinha
para você, tem microondas, tem acesso à internet, a biblioteca é
muito vasta, são várias obras, a gente tem um material mais
atualizados assim, data-show, TV, DVD, mapas, as salas de aula são
amplas e ventiladas, além dos vários espaços que a escola possui,
laboratório de informática, sala dos professores [...] a gente tem um
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bom lugar de trabalho (professora-macabéa Adriana, Entrevista
Narrativa, 2012).

A estrutura física detalhada pela professora e vista por mim, durante as
observações em campo, atestam que a escola é bem equipada e cuidada no que se
refere à infraestrutura física e material didático-pedagógico. Isso nos leva a inferir
que essas condições têm implicado nas práticas desenvolvidas pelos professores e
na valorização da escola por parte dos alunos e da comunidade. É certo que nem
sempre uma infraestrutura adequada garante uma educação de qualidade, mas é
certo também que, sem ela, muitas coisas travam e/ou tornam ainda mais difícil o
processo educativo.
Diferentemente da Professora Adriana, a professora Maria de Lourdes não
está satisfeita com estrutura de sua escola, quando afirma que:

O espaço poderia oferecer algo melhor, porque espaço nós temos
demais, mas ele precisa ser reformado, melhor cuidado [...] como é o
rural a gente poderia trabalhar horta, a gente poderia trabalhar mais
a realidade dele, na nossa escola a gente poderia ter um pouquinho
do cantinho dele, não só trabalhar conteúdos, mas trabalhar a
realidade. [...] Falta estrutura da escola, falta de material pedagógico,
você não tem papel ofício, o bom é que a gente já tem uma máquina
para tirar xerox. [...] mas o bom seria se a escola tivesse uma
biblioteca, uma sala de vídeo, isso seria excelente. Eu sei que a
gente pode trabalhar, eu sei que a gente pode mudar a realidade dos
alunos, mas infelizmente eles não têm interesse porque eles veem a
realidade da escola, você tem um quadro, um piloto e um livro e a
boca para falar o tempo todo, você não tem outro meio, se você tem
uma televisão, um filme que você passa já muda, mas não é sempre
que a gente tem isso. [...] O governo deviria investir mais na
educação, procurar melhorar a estrutura da escola, porque quando
você tem uma escola com maior atrativo, com uma quadra de
esporte, boas salas de aulas, salas para vídeos, quando você tem
salas para debates, a realidade muda totalmente. Mas a gente não
vê isso na zona rural, é muito difícil você vê uma escola equipada,
estruturada [...] Seria bom também que o material pedagógico fosse
adequado, não é só a parte física que é um grande problema, mas
com ausência do material pedagógico você não faz um trabalho bom
de jeito nenhum (professora-macabéa Maria de Lourdes, Entrevista
Narrativa, 2012).
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A narrativa da professora Maria de Lourdes assinala mudanças, quando
comparamos as narrativas das professoras anteriores ao se reportarem às
condições físicas e didático-pedagógicas de suas escolas. “Mas, a gente não vê isso
na zona rural, é muito difícil você vê uma escola equipada”, esse trecho da narrativa
revela que ainda possuímos escolas rurais precárias, é importante destacar que a
escola a que se refere esta professora localiza-se em outro município,
diferentemente das narrativas anteriores onde todas sinalizaram boa estrutura física
e didático-pedagógica. Portanto, essa comparação nos serve para cuidarmos com
as generalizações, afinal de contas, nem todas as escolas rurais são bem equipadas
e com infraestrutura física adequada, aliás, estão longe de ser, mas também não se
pode dizer o contrario, há algumas poucas espalhas pelos espaços rurais desse
país. Vivenciar o choque dessa realidade, como eu vivenciei ao longo da pesquisa, é
apreender que o descaso pelas escolas ainda marca fortemente os contextos rurais,
em maior ou menor escala, dependendo do contexto.
Mesmo alegando que é possível trabalhar, ainda que não se tenha as
melhores condições de trabalho, a professora Maria de Lourdes sinaliza que a falta
de uma infraestrutura adequada, bem como de material pedagógico tem refletido
direto na operacionalização do trabalho docente, no interesse e no envolvimento dos
alunos com a escola. É preciso, portanto, como sugere a professora, que políticas
públicas de valorização do patrimônio escolar sejam empreendidas, buscando
modos para melhorar e (re)inventar a escola rural.
Tal realidade é também vivenciada na escola da professora Marta, quando
afirma que:

É tudo muito precário, desde o transporte que a gente vai para
escola até a própria infraestrutura. Não há uma atenção devida para
as escolas rurais, mesmo a gente percebendo que o computador
está lá, o data-show está lá, mesmo com essas questões que dão
movimento na escola, a gente percebe, por exemplo, que não existe
uma preocupação para que o aluno se envolva, aprenda e saiba
como usar na vida. [...] A gente também tem que lidar com os
imprevistos de carro, de estrada, da falta de água na escola, do
aluno que chega depois porque o carro não passou, ou o carro
quebrou. Então assim, desde as condições de formação, passando
pelo transporte e pela própria escola a gente vê que fica muito
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esquecido, eu vejo que a escola rural fica ainda muito esquecida. [...]
Todas essas questões, às vezes, desestimulam o próprio aluno,
porque ele se percebe também dentro de um espaço que não tem
todas as condições. Por vezes, eles chegam até a sair da escola por
conta de todos esses impasses (professora-macabéa Marta,
Entrevista Narrativa, 2012).

A escola onde a professora Marta trabalha pertence ao mesmo município da
escola da professora Maria de Lourdes, daí apresentar situações de semelhança
quanto à infraestrura e às condições de trabalho que são lhes impostas, destacando
o descaso e a falta de atenção para as escolas rurais, o que tem gerado, de certo
modo, uma escola, uma docência, uma aprendizagem, por vezes, de improviso. A
narrativa da professora aponta, por um lado, a precariedade da infraestrutura
escolar, ressaltando a importância de uma escola melhor e bem mais equipada que
favoreça melhores condições de trabalho e que estimule a permanência do aluno. E
por outro, apresenta críticas quanto à implementação de equipamentos, como
computadores sem a devida preocupação de envolver os alunos no processo de
ensino e aprendizagem, de modo que eles saibam utilizá-los na vida.
Diante das narrativas, é possível destacar que, de um modo geral, a docência
exercida pelas professoras-macabéas é marcada por uma realidade de escolas
rurais com infraestrutura física e didático-pedagógicas não tão precárias,
observando, sobretudo, a realidade de muitos municípios brasileiros. Mas, o cuidado
com a infraestrutura, embora, seja algo que merece ser destacado, não é suficiente.
Mesmo que as escolas rurais não possuam as melhores condições elas têm se
constituído como meio de acesso dos alunos rurais a educação e por isso possuem
os mais diversos sentidos e significados na vida dos sujeitos que a experienciam.
No que concerne ao perfil dos alunos rurais, as professoras revelaram através
de suas narrativas, especificidades de suas relações interpessoais.

O carinho que eles têm com a gente, o tratar, então é isso, é o amor
que a gente cria, o laço que a gente cria com o pessoal, com aquela
comunidade, com as pessoas que a gente convive, tudo é importante
para mim. [...] O alunos têm aquele sentimento pelo professor, eles
têm aquele carinho, respeito com os outros, apesar de que alguns
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não tem, mas a gente vê que a maioria tem, e isso me influenciou
muito para eu não sair da zona rural, hoje não me vejo, não me vejo
fora da zona rural (professora-macabéa Adriana, Entrevista
Narrativa, 2012).

A narrativa da professora Adriana aponta boas relações interpessoais entre
ela, os sujeitos da comunidade e os alunos, o que tem se configurado como um fator
permanência como docente de escolas rurais. O perfil do aluno rural revelado pela
professora demarca um aluno, em sua maioria, dócil, afetivo, de boa relação com
professores e com os demais colegas, implicando em uma convivência agradável e
com estreitos laços afetivos e de pertencimento com lugar e com a escola.
Ainda sobre o perfil dos alunos inseridos na escola rural, destaca a professora
Eliciana:

Os meus alunos são carentes em relação à afetividade,
principalmente os alunos do sexto ano. Eles são bem carentes, eles
gostam que o professor esteja próximo deles, eles gostam de sentar
próximo do professor, é tanto que quando eu estou gripada, ou
alguma coisa assim, eu peço para eles se distanciarem, eles acham
ruim. [...] Eu sinto muito carência neles, são alunos que a gente sabe
que tem uma classe social bem baixa, muitos alunos você observa
pelo físico deles, são alunos que você olhando para eles você dar
nove, dez anos, eles já têm dezesseis anos, um desenvolvimento
que pode ser por carência de uma alimentação adequada, são
alunos assim que precisam de muito carinho, muito cuidado com
eles, o que de certa forma influencia na aprendizagem. Um aluno que
não é bem alimentado, bem cuidado não tem a mesma facilidade
para aprender que os outros (professora-macabéa Eliciana,
Entrevista Narrativa, 2012).

Os sentidos que saltam a narrativa da professora Eliciana apontam para o
perfil de aluno carente afetivamente e financeiramente. Identificar isso permitiu que
outras relações fossem estabelecidas entre a professora e os alunos, no cotidiano
pedagógico, implicando no processo de ensinar e aprender. Estar perto da
professora, para estes alunos significa mais que prestar atenção na aula. Muitas
vezes, como observei durante as aulas, a professora é uma das poucas pessoas
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com quem podem compartilhar um abraço, um afeto, partilhar suas vidas e
dificuldades, confiar seus planos e apoiar seus sonhos. Nessa perspectiva, o
professor, além de mediador do conhecimento e promotor da aprendizagem, passa
a ser também um ‘gerenciador de sonhos’.
Contudo, essa não é uma realidade única, a professora Mirian lança outros
olhares e aventa outras representações quanto ao perfil do aluno de escolas rurais.

Hoje você entra na escola da zona rural, ao invés de você achar um
aluno acanhado, quieto, calado, porque era assim que eles se
comportavam antes. Hoje o aluno está com o celular na mão,
escutando música alta, bebendo, com droga, essas coisas que a
gente só via no espaço urbano invadiu a zona rural com força. Outro
desafio também é a questão da disciplina. O aluno da escola rural
antes era visto como bem mais disciplinado, hoje já não é tanto.
Essas coisas estão mudando, hoje o aluno da zona rural já tem a
malícia mesmo, já tem a questão da rebeldia, entre outras coisas. [...]
Também tem a questão das drogas, da violência física e simbólica. A
questão da poluição audiovisual está fazendo com que esse aluno
perca muito a referência de zona rural, e que também ele não
valorize mais esse lugar. No imaginário deles, para ele ser feliz ele
não vai morar lá, isso está incutido na cabeça deles, você percebe na
maneira como eles se comportam, [...] às vezes, também, você
chega aqui e imagina que, na zona rural, os meninos vão são muito
carentes, muito pobres, precisando mais de assistência do que de
educação, o que é um erro. [...] Depois de uma trajetória de seis
anos a gente olha para trás e analisa que a gente vai mesmo para
escola rural pensando que vai ser assistencialista e não educadora,
pensando que vai mudar a realidade do menino, enchendo ele de
bala, pirulito, carinho, abraço, e um pouquinho de educação, bem
menos que as outras coisas. [...] Mas é preciso falar das condições
de aprendizagem desses alunos, às vezes você quer avançar no
conteúdo e não consegue, não adianta, muitos não aprendem de
primeira vez. Um recurso que eu tenho utilizado muito é a questão de
vídeos, para fazer com que eles associem a imagem com o que
ouvem, para fazer alguma associação e aprender. [...] Para você
alcançar o objetivo de aprender, nas escolas rurais, você tem que
repetir a aula muitas vezes. Isso não é mentira, mas eu digo sempre,
não é porque eles não têm capacidade, ele são deficientes,
deficiente foi o ensino que ele teve, por isso ele ficou assim, de uma
certa maneira, um pouco mais lento para aprender, mas tem
exceções viu! Tem alunos que estão na zona rural, mas que são
ótimos alunos. [...] se você acreditar no aluno ele consegue, é só
você tentar tornar as maneira mais significativa, se não deu certo
hoje, vamos pegar a mesma aula e fazer de outro jeito, você vai
insistindo, insistindo ele aprende. [...] Essa carência não é do aluno
da zona rural, porque não é da pessoa, mas sim do sistema que veio
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formando ele assim, e quando ele chega no Ensino Fundamental II e
no Ensino Médio, ele tem uma deficiência educacional de
conhecimento (professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa,
2012).

O excerto da narrativa da professora Mirian revela, com detalhes, um perfil
complexo do aluno rural, forjando, de certo modo, outras identidades para esses
sujeitos na contemporaneidade. Num primeiro momento, a professora fala do
contraste entre a concepção que trazia sobre o perfil dos alunos rurais, sempre
quietos e passivos, para alunos, agora agitados e com modos de vida urbanos,
acoplados a sua rotina. Assim sendo, a professora refere-se à invasão dos modos
de vida urbanos como algo negativo, uma vez que essas questões têm favorecido
para que os alunos percam sua referência de sujeitos do espaço rural, através de
uma “mobilidade simbólica”40 (CARNEIRO, 1998).
Tal mobilidade é nutrida pelo imaginário social e midiático de que para ser
feliz e ser alguém na vida é preciso sair do espaço rural e morar na cidade, afinal de
contas, ela é sinônimo de felicidade, liberdade e desenvolvimento. Essas
representações tem gerado um processo conflitoso de construção de identidade
desses sujeitos. Contudo, é importante salientar que “não se trata de imaginar que
as identidades devam ser resumidas, essencializadas, trata-se de compreendê-las
em seus processos de articulação e negociação” (RIOS, 2011, p. 193).
Desse modo, percebe-se fica cada vez mais difícil polarizar, de maneira
extremista modos de vida rurais e urbanos, uma vez que esses encontram-se
misturados na contemporaneidade, sobretudo pelo aceleramento das informações,
pelo fluxo de mercadorias e pela mobilidade, cada vez mais acentuada das pessoas,
de um lugar para outro, suscitando, assim, outros modos de ser e estar no espaço
rural e/ou espaço urbano, outros modos de ser e estar no mundo.
Outras questões relevantes da narrativa da professora Mirian referem-se à
aprendizagem dos alunos rurais e às representações construídas na sua trajetória
docente. Recordando sua experiência como professora rural, avalia os equívocos do
começo da carreira, quando admitia que: ser assistencialista era ser uma boa
40

Que permite sentir-se pertencente a uma e a outra cultura, supões uma margem de negociação
entre níveis distintos de realidade (CARNEIRO, 1998, p. 14-15)
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professora, que dar tantas outras coisas era mais importante que garantir educação
e aprendizagem. Essas concepções foram sendo alteradas ao longo do exercício da
profissão.
Vale destacar, que nem sempre essa mudança de concepção acontece, é
comum, como observei nas andanças pelas escolas rurais, assistirmos a valorização
de assistencialismos e em detrimento disso, a oferta de uma educação medíocre,
insuficiente, implicando diretamente nas condições de aprendizagem e na formação
dos alunos inseridos na escola rural. Isso tem gerado como ressalta a professora
Mirian, uma “deficiência educacional do conhecimento”, porque estes alunos, no que
se refere às questões de aprendizagem, não tiveram atenção necessária ao longo
de suas trajetórias escolares. Assim, mesmo tecendo críticas ao modo como os
alunos rurais foram tratados em relação ao processo de aprendizagem, a professora
tem investido, diversificado suas práticas com a finalidade de garantir a
aprendizagem dos alunos rurais.
Ainda que de maneira pontal, a professora Mirian tem buscado adequar suas
aulas a realidade dos alunos, gerando diversificação e flexibilidade nos sistemas de
ensino (ESTEVE, 1999). Não é novidade que os alunos da zona rural são vistos
quase sempre, como “mais fraquinhos”, carregando adjetivações inferiores,
advindas, sobretudo, da clássica dicotomia urbano-rural que supervaloriza o primeiro
em detrimento do segundo, inclusive nas questões de ensino e aprendizagem. Para
a professora Mirian estas questões estão vinculadas, sobretudo, a atenção e ao
modo como se concebeu esses alunos e como se ministrou o ensino nesses
contextos. Segundo a professora, inferior não são os alunos, mas o ensino ofertado.
Por essa razão, torna-se necessário, “compreender melhor o aluno, no sentido de
superar a visão homogeneizante e estereotipada da noção de aluno (rural), dandolhe um outro significado” (DINIZ, 1998, p. 205-206) e movendo ações que alterem
essa realidade.
Esta breve descrição do cenário da educação em territórios rurais contempla
questões relevantes para pensar a proposta de educação neste espaço específico.
Desse modo, convém sinalizar que, apesar de ser o Brasil um país de origem rural, a
escola rural nunca foi alvo de interesse daqueles que regem este país, ficando
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sempre relegada, a segundo ou terceiro plano, como um tipo de prolongamento da
educação urbana (SOUZA, 2010).
Historicamente deixada às margens nas pesquisas em educação, são poucos
os grupos de pesquisa interessados em estudos41 que contemplem discussões sobre
a educação/escolas/docência e, também, sobre o professor e suas práticas em
espaços rurais, bem como na formação de professores, nas relações que os alunos
constroem nesse espaço. Isso porque além de não considerar a realidade sóciohistórico-cultural onde cada escola está inserida a educação no espaço rural tem
sido ainda tratada pelo poder público, como algo marginal, com políticas
compensatórias, programas e projetos de cunho emergencial e pontual, enfatizando
o discurso da cidadania, mas na sua plenitude, negando, de certo modo, o espaço
rural como espaço singular do acontecer da vida e da constituição de sujeitos
cidadãos.
Considerando a complexidade desse contexto, entendemos que “seria no
interior das incontornáveis conceitualizações emergentes sobre o local que,
provavelmente, iríamos encontrar referências ao meio rural” (AMIGUINHO, 2008b, p.
108). Nessa perspectiva, é possível considerar que é localmente que se dá a maior
participação dos sujeitos e o entrelaçamento de esforços de solidariedade em busca
da efetivação de uma escola rural de qualidade, a fim de enfrentar as desigualdades
sócio-histórico-educacionais, produzidas no contexto rural como o que se constatou,
de algum modo na presente investigação.
Ficou bastante evidente com a pesquisa que é no espaço local que a escola
existe na sua forma concreta, real, ainda que esta inserção, por vezes, seja ignorada
pelos sistemas de ensino na elaboração dos currículos destinados à escola rural. Ela
existe e, de modo próprio, acontece, materializa-se. Assim sendo, “a problemática
do ‘local’ rural surge, neste contexto, de alguma forma ofuscada, nas intervenções e
nos trabalhos de investigação” (AMIGUINHO, 2008b, p. 110), invisibilizando, desse
41

Quanto aos estudos produzidos sobre o estado da arte da educação rural no Brasil, destaca-se o
trabalho de Damasceno e Beserra (2004), configurando-se como uma significativa sistematização e
análise da produção acadêmica nacional, no período entre 1987-2001. Cabe destacar, também, o
mapeamento realizado por Cardoso e Jacomeli (2010), sobre as classes multisseriadas, quando
buscam identificar na produção nacional, através de consulta aos currículos disponíveis na
Plataforma Lattes, pesquisadores e grupos de pesquisas que se vinculam à temática. A busca
empreendida pelas autoras revela, inicialmente, um total de 1.100.000 currículos disponíveis nesta
plataforma, ao revelarem que 905 pesquisadores possuíam relação com o tema classes
multisseriadas.

115

modo, as questões da educação em espaços rurais, tratando-as de maneira inferior,
superficial e quase sempre marginal.
De tal modo, a emergência dos problemas e das demandas referentes à
escolarização das crianças e jovens, habitantes do meio rural, têm ampliado o
debate em torno da escola rural no Brasil e no mundo, especialmente na América
Latina e em alguns países da Europa e, aos poucos, vem fazendo com que os
pesquisadores desta temática considerem que esta modalidade de educação está
inserida no contexto de uma nova ruralidade.
Tais questões vinculam-se ao reconhecimento da necessidade de localizar e
territorializar o rural, de modo que as experiências vivenciadas cotidianamente nesse
espaço possam ser incorporadas e valorizadas pela escola e tratadas de forma
particular, onde cada sujeito possa se relacionar consigo mesmo, com o outro e com
a natureza de maneira sustentável. Isso implica em romper com esse processo de
artificialização da vida, fabricado a partir das formas de socialização escolar, que fez
com que sujeitos rurais fossem apartados da própria vida, uma vez que suas
experiências sociais não integravam os padrões que constituíam os currículos das e
as práticas das escolas rurais.
Ademais, mesmo com todos os desafios que envolvem a dinâmica da escola
rural, ainda assim, validamos esse modo de fazer educação e de possibilitar aos
sujeitos do espaço rural o acesso à escolarização e à construção de saberes.
Portanto, nosso entendimento sobre educação em contextos rurais ultrapassa as
concepções em torno do qual giram as questões sobre a escola rural, tratada
historicamente como uma extensão da educação urbana. Acredito, pois, que “outras
paragens” são necessárias e que uma ‘epistemologia de travessia’ é imprescindível
quando falamos em escolas situadas em espaços rurais.
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IV. AS PROFESSORAS-MACABÉAS E SUAS
TRAJETÓRIAS DE VIDA-FORMAÇÃO-PROFISSÃO

Agora entendo esta história.
Ela é a iminência que há nos sinos que
quase-quase badalam [...] a grandeza de cada um.
(Clarice Lispector, 1998, p. 86).
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4.1. Narrativas de vida-formação-profissão: os atravessamentos das macabéas

Macabéa estava espantada, [...] ficou um pouco aturdida sem saber se
atravessaria a rua, pois sua vida já estava mudada. E mudada por palavras,
desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua ela
já era outra pessoa [...] se ela já não era mais ela mesma. Isso significava
uma perda que valia por um ganho.
(Clarice Lispector 1998, p. 79)
Existe é homem humano. Travessia.
( ROSA, 2001, p. 624)

Tomo os excertos de Clarice Lispector (1998) e Guimarães Rosa (2001) para
pensar questões sobre as trajetórias das seis professoras-macabéas, que ao
falarem de si e de seus percursos, atravessam espaços e tempos inscritos num
movimento de travessia da vida, o qual sugere passagens, mudanças, escolhas e
acontecimentos, resultantes dos mais diversos processos externos e internos que
condicionam a existência humana, implicando para que as professoras tornem-se o
que hoje são. Tais mudanças são inerentes à condição de ser. Desse modo, se as
professoras são antes de tudo pessoas, “homem humano” (ROSA, 2001) há que se
destacar, portanto, suas travessias, aqui compreendidas, sobretudo, como suas
trajetórias de vida-formação-profissão.
É relevante destacar o ‘estado de mutação’ da personagem Macabéa de
Clarice Lispector, contido na primeira epígrafe dessa seção, após ouvir a cartomante
que lhe garantiu o futuro glorioso. As palavras de Madame Carlota, a cartomante,
que, a meu ver, configura-se como uma pessoa-charneira (NÓVOA, 2000) na
trajetória da nordestina, apontam mudanças e devolvem, ainda que, por alguns
instantes, vida aos pulmões de Macabéa, fato que independente das consequências
já significava um ganho.
Pensar na existência, no ser pessoa, em ter uma vida, era algo que até então
Macabéa não havia pensado, foram poucos os minutos de reflexão sobre a vida, o
suficiente para causar travessias simbólicas e provocar mudanças

nesta

personagem. Isso, em certa medida, estende-se, também, as professoras dessa
investigação, que ao serem instigadas a recordar e narrar suas trajetórias tomam
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consciência de si e de seus percursos, realizando travessias geográficas, simbólicas
e experienciais.
Nesse sentido, este capítulo se constitui como um espaço anunciador de
travessias, pois, ao publicizar trajetórias de professoras de Geografia que moram na
cidade e exercem a docência em escolas rurais, oferece pistas para pensar
questões em torno da vida e da formação e suas implicações no território da
profissão. As narrativas socializadas são decorrentes do esforço imediato das
lembranças das professoras, ao narrem episódios significativos de suas vidas.
Essas narrativas se aproximam de algum modo, das histórias de tantos outros
professores dispersos e anônimos, que estão vinculados a um contexto maior da
profissão docente em espaços rurais. Enveredei pelas trajetórias das seis
professoras-macabéas com a intenção de valorizar suas histórias, destacar seus
cenários biográficos, conhecer seus percursos formativos, compreender suas
práticas, entender suas pausas e ouvir seus silêncios.
Cabe destacar, nesse contexto, que a narrativa não se constitui como um
processo homogêneo, “ela não está interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa
na vida narrada, como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida
do narrador para em seguida tirá-la dele” (BENJAMIM, 1987, p. 2005). Assim sendo,
ao narrarem suas trajetórias, cada uma das professoras, subjetivamente, personifica
suas experiências e inscreve-as na dimensão espaço-temporal de suas existências.
Submersas aos seus próprios recursos subjetivos, dada pela própria experiência
reflexiva de narrar, a narrativa comporta uma espécie de “performatividade
biográfica” (DELORY-MOMBERGER, 2012), que não está a serviço de uma verdade
histórica, mas de uma verdade narrada, uma verdade de si mesmo, revelada
ontologicamente por quem ousou lembrar, tomar a palavra e tecer significados sobre
sua própria vida.
Nessa perspectiva, a pesquisa (auto)biográfica, com as narrativas docentes
implica-se com a valorização da vida humana, uma vida que se organiza e se
constrói segundo uma experiência, tornando-se real e possível de ser acessada a
partir da elaboração e socialização de experiências de vida-formação. São, portanto,
histórias e experiências únicas, de modo que, ao narrarem suas trajetórias as
professoras se percebem como protagonistas de suas experiências, podendo ao
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mesmo tempo, recordar o passado, pensar sobre dilemas do presente e tecer
explicações sobre a vida e a profissão. Trata-se, portanto, de “explorar as formas e
operações segundo os quais os indivíduos biografizam suas experiências”
(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 185), construindo uma trajetória particular
inscrita em uma realidade coletiva.
As professoras dessa investigação, protagonistas e sujeitas de suas próprias
histórias, foram convidadas a elaborar potencialidades reflexivas sobre suas
experiências, voltando o olhar para si mesmas e para seus cotidianos docentes,
através da verbalização de suas narrativas. A intenção foi identificar “o que o sujeito
oferece a seu próprio ser quando ele se observa, decifra-se, interpreta suas ações,
descreve-se, julga-se, domina-se, quando se narra para si mesmo” (LARROSA
2000, p. 61).
Tal compreensão perpassa pelo entendimento de que os fatos são narrados
com palavras e sentidos singulares, revelados a partir da experiência e da vida de
quem conta sua história, em um movimento de “figuração de si” e “biografização”
(DELORY-MOMBERGER, 2012) de suas trajetórias. Ao contar suas histórias, cada
sujeito, revela as experiências vividas, recorda suas trajetórias e partilha sentidos
“numa voz que testemunha algo que só o sujeito conhece” (ARFUCH, 2010, p. 72).
Desse modo, a compreensão dos itinerários profissionais possibilita a constituição
de um inventário de experiências profissionais vivenciadas, ao tempo em que
permite, também, uma compreensão mais global da pessoa do professor.
Desse modo, as narrativas das professoras-macabéas ganham sentido e
tornam-se importantes por concentrarem, de um lado, uma perspectiva individual da
trajetória de vida-formação-profissão que aponta as singularidades das experiências
narradas, sinalizando modos de constituição da identidade docente e por outro,
tencionam uma perspectiva coletiva, uma vez que cada experiência está circunscrita
no contexto social, além de se aproximar, de algum modo, das trajetórias de tantos
outros professores.
Perspectivadas assim, as narrativas das professoras sobre suas trajetórias
inscrevem-se num movimento particular e geral (FERROTTI, 1988) ou ainda,
singular-plural (JOSSO, 2010), vinculadas à construção de uma memória social e
coletiva (HALBWACHS, 2006) relacionadas à profissão docente. Assim sendo,
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embora estejam relacionadas a uma esfera particular, todas as lembranças estão
circunscritas em um contexto sócio-espacial-temporal, pois “o individuo é por sua
vez uma síntese complexa de elementos sociais” (FERRAROTTI, 2010, p. 56).
Nesse sentido, a constituição da memória de cada sujeito é uma combinação
das memórias dos diferentes grupos dos quais ele participa e sofre influência, seja
na família, na escola, em um grupo de amigos ou no ambiente de trabalho. Ao
rememorar, o sujeito aciona dois tipos de memória (individual e coletiva) e isso se dá
na medida em que “o funcionamento da memória individual não é possível sem
esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou,
mas que toma emprestado de seu ambiente” (HALBWACHS, 2006, p. 72), mediante
quadros que guardam e regulam os fluxos das lembranças, concebidos como
“quadros sociais de memória” (HALBWACHS, 2006).
Essa memória individual-social materializa-se a partir de um movimento
dialético que concebe o singular e o plural na constituição do sujeito, isso porque

Se nós somos, se todo individuo é a reapropriação singular do universo
social e histórico que rodeia, podemos conhecer o social a partir da
especificidade irredutível de uma práxis individual. Valor heurístico de uma
biografia. Todo ato individual é uma totalização sintética de um sistema
social. [...] Cada individuo não totaliza diretamente uma sociedade global,
mas totaliza-a pela mediação do seu contexto social imediato, pelos grupos
restritos de que faz parte, pois esses grupos são por sua vez agentes
sociais ativos que totalizam seu contexto (FERRAROTTI, 2010, p. 45-52).

Os excertos das narrativas docentes socializados nessa seção se constituem
como registros marcados pelo esforço de interiorização e exteriorização das
trajetórias das professoras, que, ao narrarem suas trajetórias, elegeram o que falar,
como falar, operando escolhas sobre o que seria importante recordar, despontando
assim, uma espécie de “trajetória revisada”, trabalhada reflexivamente antes de ser
publicizada.
Desse modo,
O sentido da recordação é pertinente e particular ao sujeito, o qual implicase com o significado atribuído às experiências e ao conhecimento de si,
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narrando aprendizagens e experiências formativas daquilo que ficou na sua
memória [...]. Ao narrar-se, a pessoa parte dos sentidos, significados [...]
que são estabelecidos à experiência. A arte de narrar, como uma descrição
de si, instaura-se num processo metanarrativo porque expressa o que ficou
na sua memória (SOUZA, 2006, p. 103-104).

Assim sendo, foi tomando o corpus de significados impressos em cada
narrativa que este trabalho foi construído. Nessa direção, é importante destacar que
numa pesquisa de natureza (auto)biográfica, o que importa não é a totalidade dos
fatos narrados, mas a qualidade das rememorações feitas e as possibilidades de
apreender os sentidos e os significados, no caso dessa pesquisa, sobre a profissão,
as práticas docentes e as trajetórias de vida-formação de professoras de Geografia
que moram na cidade e exercem a docência em escolas rurais.
Em síntese, as narrativas destacam os vínculos familiares, as trajetórias
escolares, as pessoas marcantes, os lugares vividos, os percursos formativos, a
escolha pela profissão, os dilemas e alegrias de ser professora da roça. Tais
recortes temáticos permitiram uma melhor compreensão da trajetória de cada
professora, bem como identificar os sentidos e significados que cada uma delas
atribuiu ao evocar momentos importantes de sua trajetória de vida-formaçãoprofissão. É importante destacar que suas vozes contam muito mais que histórias,
elas narram a vida e, junto com esta, dão visibilidade às questões em torno da
formação e da profissão. A “construção do percurso reside em seu caráter subjetivo,
visto que se trata de compreender os significados que cada um atribui ou atribuiu em
cada período da sua existência aos acontecimentos e situações que viveu” (JOSSO,
2010, p. 68).
Desse modo, a subjetividade marca os processos de análises das narrativas
de si e sugere deslocamentos para uma melhor apreensão dos fatos biográficos
narrados, configurando - se como uma possibilidade de compreensão dos elementos
constitutivos das identidades das professoras-macabéas. A intenção foi apreender
as regularidades das unidades temáticas (categorias de análises) presentes em
cada uma das narrativas, socializá-las e analisá-las, sem perder de vista a
singularidade e globalidade no qual se inserem os fatos narrados.
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A perspectiva de trabalhar com as narrativas docentes tem o propósito,
primeiro, de fazer com que cada uma das professoras torne visível para ela mesma
os elementos importantes de sua trajetória, autorizando-se enquanto sujeito de sua
própria história. O segundo propósito concentra-se na publicização dessas
trajetórias para assim pensar questões importantes sobre a profissão, as condições
de trabalho docente e os modos de apropriação da profissão mediante, a história de
vida de cada professora, uma vez que “ouvir a voz do professor ensina-nos que o
autobiográfico, a “vida”, é de grande interesse quando os professores falam do seu
trabalho” (GOODSON, 2000, p. 71).
As experiências de vida são constituintes da pessoa que somos, por isso
tomando essas experiências pessoais, a professora-macabéa Adriana fala de si,
apresentado marcas espaço-temporais de sua trajetória de vida-formação.

Eu nasci em São Paulo, sempre fui uma criança muito introspectiva,
me criei na barra da saia da televisão, fui criada com avó, porque
minha mãe trabalhava. Na casa de minha avó, foi uma experiência
ótima, porque a gente brincava demais, nesse sentido minha infância
foi muito rica. [...] No início da minha adolescência eu sofri um
acidente de ônibus, vindo de São Paulo para Bahia. Nesse acidente
minha mãe faleceu e por conta disso eu fiquei muito traumatizada e
sofri até um certo bullying na escola. Isso porque, por conta do
acidente meu cabelo foi cortado, eu tive traumatismo craniano, tive
várias coisas, e por conta disso eu tive que ficar com o cabelo
curtinho, então eu sofri um certo preconceito na escola, isso foi um
dos motivos maiores para eu bater o pé e dizer para o meu pai que
eu não queria mais morar em São Paulo, que eu queria morar com
minha avó. [...] Aí, assim que eu conclui a 8ª série viemos embora
para a Bahia em 2001, foi quando eu iniciei o magistério, numa
realidade totalmente diferente da minha [...] sempre permaneci aqui
[...] eu moro aqui porque sou concursada, mas não tenho essa
paixão por Tucano, e é isso, assim eu vou levando a vida.
(professora-macabéa Adriana, Entrevista Narrativa, 2012).

A narrativa da professora Adriana revela importantes descolamentos
geográficos vivenciados na infância e na adolescência. Ao recordar seu lugar de
nascimento, instala também às razões de sua introspecção nas relações
estabelecidas quando criança. Esse foi um período marcado pela companhia da
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televisão e o bom convívio na casa de sua avó, donde emanam lembranças felizes.
A casa da avó aparece como um porto seguro para o qual Adriana retorna após o
acidente de carro e a perda de sua mãe, fatos biográficos importantes e definidores
de travessias em sua vida. Além disso, em um movimento de aprofundamento de si,
Adriana recorda as marcas de sua trajetória de escolarização, período que remete à
dor (bullying) e assinala consecutivas mudanças ocasionadas, sobretudo, pelo
acidente que causou a morte de sua mãe, perda irreparável na sua trajetória de
vida-formação-profissão.
Questões importantes da vida, também são narradas pela professoramacabéa Maria de Lourdes.

Um fato muito importante na minha vida, foi o nascimento dos meus
filhos, foi um marco muito grande, hoje meus filhos são o meus
suportes, são minhas bençãos. [...] Outra coisa que marcou muito a
minha vida foi a morte do meu pai há alguns anos atrás. [...] Eu sou
uma pessoa muito alegre independente de qualquer coisa, eu tenho
problemas, vários como todo mundo, mas não é porque eu ando
sorrindo, ando brincando que eu não tenho problemas, agora eu não
posso trazer para minha sala de aula, porque ninguém vai resolver.
[...] Então eu sou uma pessoa assim, sempre estou otimista, eu
sempre estou pensando que tudo vai mudar, que vai melhorar. Hoje
eu me defino como uma pessoa normal, igual a todo mundo, que tem
sonhos, que tem a vontade de crescer, de melhorar, eu ainda tenho
sonho de tanta coisa [...] que nosso país ainda vai mudar, que a
realidade da educação vai mudar, nem que eu esteja velhinha eu
ainda vou ver a educação mudar (professora-macabéa Maria de
Lourdes, Entrevista Narrativa, 2012).

A professora Maria de Lourdes demarca, em sua narrativa, a importância da
família para sua vida, destacando o nascimento dos filhos e a morte do pai, ganhos
e perdas significativas em sua trajetória. Num segundo momento da narrativa, traça
um perfil de si, que se imbrica com o ser professora, numa espécie de
autorrevelação, descortinada por um espírito alegre e mobilizador de esperanças por
um futuro melhor, sobretudo no que se refere à docência e à educação. A narrativa
demarca, ainda, o imbricamento entre o professor e sua pessoa, ao destacar
elementos que articulam vida e profissão.
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Ao narrar suas experiências, a professora-macabéa Marta destaca a sua
origem (naturalidade) a partir de seu nascimento, revelando, ao mesmo tempo, suas
itinerâncias e identificações com as questões do espaço rural

Eu nasci em um povoado no município de Tucano e na época ainda
não tinha hospitais disponíveis, o parto foi feito em casa, foi um parto
humanizado com a presença de uma parteira, sem presença
nenhuma de médico, ou enfermeira [...] Nasci em casa com toda
naturalidade desse parto, e fiquei até os sete anos nesse lugar, por
volta dos sete anos a gente mudou para o Jorro. [...] Mas eu gosto de
está perto de tudo que me lembra o rural, eu acho que não poderia
ser diferente, eu acabei me constituindo um ser que tem essa ligação
toda com o rural (professora-macabéa Marta, Entrevista Narrativa,
2012).

A professora Marta recorda seu nascimento, enfatizando que nasceu de
“parto humanizado”, o qual foi realizado por uma parteira, em sua casa na roça,
onde permaneceu até os sete anos. Mesmo revelando deslocamentos geográficos, o
pertencimento de Marta com seu lugar de origem, o espaço rural, é uma marca
sginficativa em sua narrativa.
As situações estabelecidas entre sua história de vida e seus contextos
sociais, aparecem também a narrativa da professora-macabéa Mirian, elementos
importantes

para

compor

uma

“performatividade

biográfica” marcada

pelo

delineamento e a subjetivação do eu.

[...] Sou uma pessoa forte, não muito equilibrada, tem que
desequilibrar de vez em quando para ficar normal. Mas sou forte,
tenho objetivos, sou determinada, tenho um defeito que se surgir
alguma dificuldade, ao invés de eu me fortalecer [...]. Então eu não
queria ser assim, eu queria que a dificuldade me deixasse mais forte,
mas depois que eu termino de vencê-las elas me enfraquecem, olha
que interessante! Na hora que eu estou lidando com ela eu fico forte,
eu tento, eu consigo, eu vou ali driblando, venço tudo, crio forças,
mas se eu chegar em casa e disser assim, venci, qual é o próximo
passo para conseguir o próximo objetivo? Pronto, enfraqueci. Esse é
um problema que eu tenho, desde pequena [...] (professora-macabéa
Mirian, Entrevista Narrativa, 2012).
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Nessa narrativa Mirian, traça um ‘perfil de si’, reconhecendo suas fraquezas e
potencialidades, apontando, assim, suas posturas frente às situações de
dificuldades. Os sentidos expressos na narrativa revelam que “o ato de narrar sua
própria história, mais do que contar uma história sobre si, é um ato de
conhecimento” (PÉREZ, 2009, p.3) e de reconhecimento da pessoa que cada um se
tornou mediante a avaliação de suas trajetórias. Desse modo, a história de vida
narrada se configura como uma reflexão do conhecimento de si, oferecendo ao
sujeito a oportunidade de tomar consciência e tecer representações de si (JOSSO,
2010).
Nesse movimento de reflexão de si, a professora-macabéa Mirian continua
narrando sua história e afirma que:

Eu tive muitas conturbações familiares, sobretudo com separação
dos meus pais, talvez tenham sido elas que tenham me tornado
assim. Eu enfrentei muita dificuldade quando criança porque meu pai
era alcoólatra, ele bebia muito e eu sou a mais velha, então eu
presenciei muita coisa, que minhas irmãs não viram [...]. Eu vivencei
muita coisa do alcoolismo que eu tive que suportar junto com minha
mãe, eu estou percebendo isso aqui agora na entrevista, talvez tenha
sido isso que tenha me deixado assim, [...] por conta da bebida e por
ser muito namorador, meus pais se separaram, a questão da
separação deixou minha mãe muito depressiva, muito triste. Esse
fato também me fez querer profissões que dessem mais dinheiro
para não ser como ela, subjugada pelo marido, ela dependia de tudo,
carinho, afeto, comida, e eu não queria ser daquela forma, então
quando eu vi que não dava para ser juiz, advogado tudo aquilo ali, eu
decidi: vou ser professora, pelo menos eu não vou depender de um
homem para tudo. Então, por isso que a questão de ser professora
apareceu assim, não foi mesmo porque eu quis, não foi aquela
paixão, aquele enamorar das outras pessoas, não foi por vocação,
eu não tinha vocação para ser professora não, mas hoje eu creio que
deu certo (professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa 2012).

As marcas e implicações da professora Mirian potencializam sua descrição
sobre seu contexto familiar. É desse lugar familiar que recorda a separação de seus
pais e o alcoolismo do pai, fatos que geraram mudanças em sua estrutura familiar,
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exigindo de Mirian uma postura firme para mediatizar a situação junto a sua mãe. Ao
narrar sua história, avalia os acontecimentos e atribui significados aos fatos que
implicaram diretamente no modo de conceber a vida e a profissão. Os eventos
familiares impulsionaram Mirian a buscar sua independência e decidir por uma
profissão. Foi no repensar da vida, mediante os incidentes familiares e as condições
do próprio contexto, que ela fez a “escolha” pela docência, uma quase “não escolha”
que hoje ela valida, afirmando que deu certo. Tais questões podem ser vinculadas
as ideias de Cunha (1997, p. 187), ao afirmar que “quando uma pessoa relata os
fatos vividos por ela mesma, percebe-se e reconstrói a trajetória percorrida dandolhes novos significados”.
Ao recordar experiências de vida atreladas à docência, Mirian reitera a
indissociabilidade entre vida e profissão, significando, de modo singular, situações
atreladas ao seu contexto pessoal que implicaram no contexto profissional e viceversa.

Foi no trabalho que perdi um filho, e foi o trabalho que me fez ter
força. Por incrível que pareça muita gente fica triste, mas eu
trabalhava e ia para a faculdade, foi isso que me fez não ter
depressão. Eu fiquei por uns quinze dias muito tristes, mas eu
passava o dia todo na escola e de noite ia para faculdade, tinha hora
que não dava tempo de pensar. Olha, às vezes quando eu lembrava
que tinha perdido o filho e o noivo, já estava dando cinco horas, aí eu
lembrava que tinha que pegar uma carona para voltar para casa. [...]
E eu pegava a carona sozinha, então eu dizia, vou rezar, vou
esquecer isso aí para ver se eu chego em casa. Então, o trabalho
nos ajuda também nesses momentos muito difíceis, quando a gente
está para cair, ele levanta. [...] A verdade é que eu perdi um amor
praticamente quando eu comecei a docência e ganhei outro quando
eu estava trabalhando, essas caronas, essas idas e vindas, essa
macabéa aqui, está casada hoje, porque era uma macabéa que
transitava de um lado para o outro como professora e que numa
dessas caronas conheceu o seu amor, o amor da sua vida.
(professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa 2012).

Envolvida pela emoção de narrar fatos biográficos importantes em sua
trajetória de pessoa-professora, Mirian nos oferece uma narrativa que transita em
diferentes dimensões e nos mobiliza a pensar como questões da vida implicam na
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profissão e como a profissão implica diretamente na vida do sujeito. Ao evocar
lembranças dolorosas sobre a perda do filho e do noivo, reconhece que também
esse foi um período de ganhos, ao citar a iniciação na docência e o encontro com
outro namorado, atual esposo, fatos que geram mudanças em sua trajetória. Esta
narrativa revela, de modo particular, que “a vida do professor é uma incidência muito
íntima e intensiva” (NOVOA, 2000, p. 77), uma constante corda de equilíbrio, onde
passam desde as mais íntimas questões pessoais até as dificuldades específicas do
trabalho em escolas rurais, como sinalizou Mirian, que aventura-se na carona para
poder chegar à escola e voltar para casa.
A vida de travessias e deslocamentos experienciados por essa professoramacabéa, como ela mesmo se intitula, no contexto da docência, constituiu- se como
um importante veículo para potencializar as perdas, ao tempo que lhes deu forças
para continuar a vida. Nesse sentido, a profissão não deve ser considerada como
uma simples fuga, dada a implicação dessa professora com as questões em torno
do trabalho docente e o tempo dedicado à formação, como marca seu relato. Além
de uma válvula de escape a docência se configurou como um lugar mobilizador de
vida, donde emanavam forças para prosseguir e avançar na busca de outras
conquistas. Assim, a narrativa dessa professora nos mobiliza a pensar sobre os
modos como cada professor significa, explora e articula os seus mundos cotidianos
e profissionais.
As narrativas socializadas, até agora, nessa seção, comportam dimensões
existenciais e relacionais, destacando os deslocamentos geográficos, as relações
familiares e afetivas, vividos pelas professoras e singularizados em seus itinerários
de vida. Buscou-se dar evidência aos fatos considerados potencialmente formadores
e significativos nas trajetórias de vida dessas professoras, tendo em vista explicitar,
de algum modo, suas implicações no contexto da profissão. Além de questões sobre
a vida, foram narradas questões sobre os itinerários de formação, nessas, as
professoras dão destaque a trajetória de escolarização, a escolha pelo magistério e
formação na universidade/faculdade: lugares que contribuem significamente no
“processo de autonomização” (DOMINICÉ, 2010) dos sujeitos.
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A trajetória de escolarização foi lembrada pelas professoras-macabéas, que
ao evocarem suas lembranças falam do tempo da escola, como narra a professora
Kaína.

Meu pai colocou eu e meu irmão em escola particular até a primeira
série, pois as coisas foram ficando mais difíceis. O caminhão não
dava mais dinheiro como dava antes, e nós fomos para a Escola
Municipal Teotônio Martins, estudávamos com a professora
Veraldina, que também foi uma pessoa maravilhosa com a gente,
ficamos lá até a quarta série. [...] Na quinta série, fomos para o
Centro Educacional Nossa Senhora das Graças, ficamos até a oitava
série, sempre eu e meu irmão fomos colegas, desde quando comecei
até me formar no magistério, nos formamos tudo direitinho, ele parou
de estudar e eu continuei (professora-macabéa Kaína, Entrevista
Narrativa, 2012).

A trajetória de formação foi sucintamente recordada pela professora Kaína,
que ao demarcar, em seu itinerário pessoas importantes como o pai, o irmão - seu
companheiro de estudos - e a professora dos anos iniciais, significa relações e
revela diferentes contextos de sua formação, além de evidenciar os investimentos e
o apoio da família em seu percurso formativo, demarcando “o contexto familiar como
lugar de autonomização” (DOMINICÉ, 2010, p. 86).
Parte da trajetória de escolarização é também narrada pela professoramacabéa Eliciana:

Eu sempre estudei em colégio de freiras e eu sempre tive
professoras muito boas, que eram irmãs, em sua grande maioria, e o
jeito como elas transmitiam e passavam as aulas me despertava
desejo para ser uma professora, eu sempre brinquei dizendo que
queria ser professora, acabei sendo professora (professora-macabéa
Eliciana, Entrevista Narrativa, 2012).

As lembranças da escola, bem como de suas professoras, imprimem
importância a esse espaço-tempo inscrito na trajetória de formação da professora
Eliciana, que ao narrar as marcas de seu cotidiano escolar, demarca as origens da
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escolha e a identificação com a profissão docente desde a infância. Nesse sentido,
as trajetórias de escolarização “põem em evidência processos que são reconhecidos
pelos seus autores” (DOMINICÉ, 2010, p. 86) na busca pela compreensão de seu
processo de formação, apontando marcos definidores de suas identidades: pessoal
e profissional.
A professora-macabéa Marta também recorda seu processo de escolarização
e destaca o quanto suas primeiras professoras foram significativas em sua vida e em
suas escolhas.

Eu iniciei minha trajetória de escolarização em um povoado que
chama Rua Nova, lá tive contato com professoras nos primeiros anos
de vida, professoras que também me marcaram muito, professoras
que talvez me deram um pouco, sem querer, esse desejo de ser
professora futuramente. Eu me lembro de cada uma delas, de cada
rosto, me lembro ainda de muitas situações desses primeiros anos
de escolarização. Depois disso fui morar em Caldas do Jorro onde
dei continuidade aos estudos, foi no Jorro que boa parte do meu
processo de escolarização aconteceu, mas na minha adolescência
eu acabei tendo que fazer algumas andanças para acompanhar
minha mãe com minha irmã que tem paralisia cerebral. Então, eu
também estudei três anos, em uma escola em Feira de Santana foi lá
que concluí minha formação básica, depois retornei para Caldas do
Jorro onde fiz o Magistério (professora-macabéa Marta, Entrevista
Narrativa, 2012).

Os tempos de escola narrados pela professora Marta são marcados por
deslocamentos geográficos em função de mudanças de sua família. Ao destacar que
sua primeira escola e seus primeiros professores são de origem rural, demarca suas
implicações com o contexto/escola rural, revelando o quanto esse acontecimento
significou em sua vida. Ao falar de suas professoras, lembra o quanto essas foram
marcantes em seu percurso de formação, influenciando e definindo, de algum modo,
sua escolha pela profissão docente. Tomando a narrativa de Marta, é possível
compreender que é no tempo de escolarização, que os sujeitos vão construindo
marcas e representações sobre a escola, um tempo também onde se instalam
desejos e sonhos (SOUZA, 2006).
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Na busca por validar outros percursos formativos, para além dos processos
de escolarização as professoras-macabéas narram fatos biográficos importantes
advindos do período de formação na universidade. Conforme relato a seguir:

O curso de Licenciatura em Geografia foi intenso, lá existia o núcleo
de pesquisa, e como eu tirei uma boa nota no vestibular eu acabei
sendo selecionada para esse núcleo de pesquisa. Então, durante os
quatro anos eu fiz parte desse núcleo de pesquisa, a gente fazia
trabalho de campo, tinha viagem, fazíamos relatórios, era muito bom,
eu acho que o meu curso se tornou melhor, com mais sabor porque
eu experimentava a Geografia na prática, era muito bom. [...] Eu
cheguei na faculdade com vinte anos, e sai com vinte e quatro anos,
foi bem marcante mesmo, eu brinco que eu cheguei a Adriana
menina e sai Adriana mulher, vida de república principalmente faz a
gente amadurecer muito, eu morava numa casa com vinte e seis
pessoas [...].então meio que uma coisa foi se construindo ao mesmo
tempo que a outra, enquanto eu construía a geógrafa estudante
Adriana, tinha também a construção da professora Adriana
(professora-macabéa Adriana, Entrevista Narrativa, 2012).

O excerto da narrativa da professora Adriana revela modos de apropriação de
sua trajetória de formação vinculada ao período na faculdade, um lugar-tempo que
pode ser concebido como um “momento-charneira”. Esse conceito teorizado por
Josso (2010) representa uma passagem entre duas etapas da vida, uma espécie de
um “divisor de águas”, utilizado para “designar os acontecimentos que separam,
dividem e articulam as etapas da vida” (JOSSO, 2010, p. 90). A professora-macabéa
Adriana, valida o espaço da faculdade como um lugar central na sua formação de
professora de Geografia, demarcando aprendizagens no campo da pesquisa, com
implicações na formação para docência e em outras dimensões da vida.
A importância do período de formação, na Universidade, também é sinalizado
pela professora-macabéa Maria de Lourdes.

Foi no curso de Pedagogia que eu fui aprender a realidade, o que é
um aluno, uma escola, o direito de ler e aprender, no curso tive a
bagagem mesmo para ser professora. [...] Com o curso de Geografia

131

a visão é totalmente diferente, foi outra realidade, depois de tanto
tempo dentro de uma sala de aula trabalhando de uma maneira você
muda seus conceitos de tudo, meu Deus eu não sabia de nada. [...]
Quando a gente começa a estudar Geografia é que a gente começa
a ver a realidade, e percebe que se ensina totalmente diferente. [...]
Antigamente, eu via só aquela Geografia de estudar o local a
paisagem e hoje eu vejo que a Geografia se ampliou, o mundo todo é
Geografia, tudo que está aí é Geografia, não é só aquela explicação
delimitada Geografia é isso, a gente nunca vai ter o conceito pronto
de nada [...]. E isso é a universidade que está me mostrando, eu
quero me aprofundar, estudar mais, fazer meu mestrado, minha pósgraduação, tudo em Geografia. (professora-macabéa Maria de
Lourdes, Entrevista Narrativa, 2012).

Ao narrar suas experiências formativas no contexto da universidade, Maria de
Lourdes fala da importância dessa formação na sua carreira profissional, primeiro no
curso de Pedagogia, que se configurou como base para a constituição do ser
professora e depois com a segunda licenciatura, em Geografia período que atribui
sentidos positivos, dada as mudanças ocasionadas na sua prática docente,
mediante as aprendizagens experienciadas. Além disso, este relato, é significado
ainda, pelo desejo de estender os estudos em Geografia em cursos de pósgraduação, conferindo assim, a necessidade de ampliação da sua formação. É
possível demarcar ainda, que a formação tem contribuído para o processo de
autonomização dos sujeitos, estando vinculada a um desejo pessoal, com
implicações no contexto profissional.
Assim como a professora-macabéa Maria de Lourdes, a professora Mirian
optou, primeiro, em fazer Pedagogia e só mais tarde amplia seu percurso de
formação ao decidir cursar a Licenciatura em Geografia.

Eu escolhi primeiro a Pedagogia, ela foi a primeira licenciatura que
eu fiz na UNEB, só depois fiz Geografia. A escolha por Pedagogia
não foi porque eu me encantei pela Pedagogia, muito pelo contrário,
eu achava que a Pedagogia era chata, era uma impressão errônea
que eu tinha de Pedagogia. Então eu fiz o vestibular para Pedagogia
e passei, fiquei muito feliz, porque afinal de contas, tinha passado
para a Universidade do Estado da Bahia e naquela época, era tudo.
Então eu estava formada no Magistério, estava cursando Pedagogia
e descobri que não era ruim como eu pensava, não era chato, não
era monótono, muito pelo contrário, era complicado, era difícil, tinha
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muita teoria, tinha muita coisa que eu não sabia que eu aprendi, me
identifiquei e gostei. No período do curso de Pedagogia, cursando a
noite, eu passei em dois concursos para professor. [...] Então
imagine só, três macabéas em uma só, que saia de Araci para
Teofilândia para uma escola, voltava para Araci de novo, ia para
Tucano para outra escola, de lá ia para Serrinha e depois voltava
para casa. Foi um choque nesse período, essa questão de se
locomover, porque eu passava muito tempo na estrada me
locomovendo. Eu transitava em quatro municípios em um dia só
Araci, Teofilândia, Tucano e Serrinha, andando de um canto para o
outro, eram quatro realidades diferentes. (professora-macabéa
Mirian, Entrevista Narrativa, 2012).

A trajetória de formação, referente ao período da universidade, impressa na
narrativa da professora-macabéa Mirian, sinaliza a escolha pelo curso de
Pedagogia, que propriamente se deu por uma “não escolha”. Na verdade a
qualidade da instituição de ensino superior foi de grande influência, pois ao passar
no vestibular, Mirian decidiu por cursar Pedagogia. Ao longo do curso, esta
professora, mediante as leituras e práticas realizadas, refez sua concepção sobre o
Curso de Pedagogia, construindo laços de identificação com o mesmo. Em seu
relato emerge o imbricamento do percurso de formação com as experiências na
docência, demarcando os diversos deslocamentos e contextos geográficos pelos
vivenciados durante o curso de pedagogia.
No período que cursava Pedagogia, Mirian trabalhava em duas escolas rurais
em diferentes municípios, morava em uma cidade e estudava em outra,
entrecruzando em suas travessias diárias a formação na universidade e o trabalho
docente em escolas rurais. Ao tomar o relato da professora Mirian, pode-se destacar
que “as experiências narradas sobre o processo de formação podem ser
perspectivadas pela maneira como o autor da narrativa compreende a sua
humanidade por meio das transações nas quais ela se objetiva” (SOUZA, 2006, p.
39).
Nessa mesma direção, a professora-macabéa Kaína narra sua escolha pela
profissão, por Geografia e as experiências vivenciadas na universidade.

Eu queria ser professora, não importava em que área, mas eu queria
ser professora, eu tinha uma colega que o nome dela é Janaina teve
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um dia que ela disse: Kaína vai ter o vestibular vamos fazer? Vamos,
e vamos fazer para que? Porque eu quero ser professora mais não
sei para que, ela disse: faça para Geografia, eu gostava de
Geografia, eu disse: Janaina eu vou fazer! Cursei Geografia e me
apaixonei ainda mais pela Geografia. Na universidade, vivi a melhor
fase da minha vida. Quando eu comecei ir para a faculdade a gente
ia por uma estrada no meio da caatinga, eram 54 quilômetros de
chão, não tinha asfalto para chegar em Belém do São Francisco,
depois ainda tinha travessia no São Francisco pela balsa. [...] Na
faculdade, a gente viajava demais para fazer viagens de campo e foi
então que eu comecei a me fascinar por Geografia (professoramacabéa Kaína, Entrevista Narrativa, 2012).

Para a professora Kaína a escolha pela docência já estava definida, mas a
escolha pelo curso superior não, foi Janaína, a “pessoa-charneira” (JOSSO, 2010)
que influenciou, prospectivamente na busca pela universidade e na escolha pelo
Curso de Licenciatura em Geografia. Na universidade, através das atividades e dos
trabalhos de campo realizados, Kaína se identificou com Geografia e, mesmo com
as dificuldades para chegar à universidade, ela avalia este período como sendo a
melhor fase de sua vida.
Nesse contexto, a formação se configura como “um pequeno quadro dentro
de um quadro maior, isto é, insere-se na vida da pessoa, desenvolve-se com ela,
articula-se em profundidade com a sua problemática existencial” (CHENÉ, 2010, p.
133), o que nos possibilita compreender o modo como cada um se tornou o que é,
em uma perspectiva de “compreensão do eu” (CHENÉ, 2010) bem como identificar
pessoas importantes nesse percurso de vida-formação.
Ao narrarem suas trajetórias de vida-formação as professoras-macabéas
relembram pessoas importantes nesse percurso, citadas em narrativas anteriores e
destacadas, sobretudo, nas narrativas abaixo.

Tiveram duas pessoas que marcaram minha trajetória de formação.
A primeira foi na educação infantil, a irmã Leticia, ela me
acompanhou até a 4ª série, acho que ela foi a mentora de tudo isso,
por escolher a língua portuguesa e a profissão docente. [...] Eu
lembro que não morava no centro da cidade, eu tinha que pegar
transporte urbano, por isso eu sempre dependia da minha irmã para
me pegar na escola. Muitas vezes ela me esquecia na escola e por
causa disso eu acabava almoçando com as irmãs e tinha aquele
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tempinho depois do almoço, que elas sempre colocavam a gente na
biblioteca eu viaja na leitura. [...] Depois na faculdade, eu tive um
professor assim, maravilhoso, o professor Jaldemir, que acabou me
incentivando ainda mais pela minha escolha e permanência na
profissão [...]. Então assim, acho que essas duas pessoas marcaram
bastante a minha vida, até hoje eu não esqueço (professoramacabéa Eliciana, Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus).
[...] Lembro-me da professora Ana Cristina da UNEB, ela era muito
polêmica. Na verdade ela era polêmica e era bom porque ela
conseguia prender a atenção dos alunos. Na questão da educação,
ela era muito sensível, preocupada e aparentava querer ver
mudanças. [...] Muitas coisas que ela falava realmente é o que
acontece, o que ela falava era o certo, era verdade. [...] Então,
apesar do extremismo dela, de muitas coisas eu não ter concordado,
muitas falas dela aparecem na minha mente quando eu vejo os
entraves na zona rural e na escola. Ela tinha outra qualidade de
professora que hoje quando eu ensino eu tento fazer igualzinho, ela
era muito disciplinada [...] você não tinha o que falar dela
(professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa, 2012, grifos
meus).
Tive um professor no período da faculdade que me marcou, foi o
professor Júnior, que era um professor-cantor, como ele mesmo se
intitula. Ele fazia shows na cidade, num espaço cultural toda semana
e os alunos iam assistir, era muito bom, nós o conhecíamos para
além da salas de aula. Além dele tinha João Batista que é também
um professor fantástico, grande parte do meu amor pela Geografia
se acentuou mais com suas aulas, gostava da tal da visão holística
que ele tanto falava, com um objeto qualquer já fazia a gente pensar,
tem Geografia nisso? (professora-macabéa Adriana, Entrevista
Narrativa, 2012, grifos meus).
As maiores marcas da minha trajetória são dos meus professores,
das pessoas que com o seu fazer docente me fizeram pensar: eu
gosto disso, ou eu não gosto disso, eu quero ser assim, eu não quero
ser assim. Então eu vejo que eles são partes, possuem marcas na
minha trajetória de formação, porque eu aprendi a ser ou não ser
professor com cada um deles (professora-macabéa Marta, Entrevista
Narrativa, 2012, grifos meus ).

Ao relembrarem pessoas importantes em seus percursos, as professoras
sinalizam, em suas narrativas, a influência dos seus antigos professores nas suas
trajetórias de formação. Desse modo, estes professores/pessoas aparecem como
sujeitos definidores e norteadores de caminhos e escolhas, são determinantes na
orientação escolar ou profissional das professoras-macabéas. Por essa razão, todas
as pessoas citadas em uma narrativa (auto)biográfica se constituem, de algum
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modo, como “pessoas-charneiras” (JOSSO, 2010) e integram o processo de
formação. Isso porque as pessoas (pais amigos, professores, colegas) citadas
exerceram influência no decurso da existência de quem recorda e marcam a
“cronologia da narrativa, de modo que, aquilo em que cada um se torna é
atravessado pela presença de todos aqueles de que se recorda. Na narrativa
biográfica todos que são citados fazem parte do processo de formação” (DOMINICÉ,
2010, p. 86-87).
Muitas pessoas citadas são tão significativas nas trajetórias das professoras–
macabéas que chegam a orientar, direta ou indiretamente, a escolha da profissão,
como ficou evidenciado nas narrativas. A escolha da profissão marcou os relatos
das professoras, revelando os modos como cada uma delas foi se apropriando de
uma profissão, marcada quase sempre por uma “não escolha”.

Escolhi o magistério, mas em Caldas do Jorro não se tinha muito que
pensar, se eu queria ou não essa formação, essa profissão. Mas
mesmo não tendo outra opção de escolha, eu já vinha adquirindo dos
meus professores o gosto pelo magistério e pelo ser professora. Fiz
o magistério em três anos, durante a formação tive contato direto
com as escolas através, dos estágios. Os estágios foram espaços
que me fizeram me sentir professora, porque o fato de eu ter que
preparar as aulas, está com as crianças, fez desse espaço, um
espaço para me constituir professora (professora-macabéa Marta,
Entrevista Narrativa, 2012).

As referências contidas na narrativa da professora Marta sobre a escolha da
profissão demarcam, por um lado, que esta “escolha” se deu, a princípio, por uma
falta de escolha, uma vez que, na localidade onde morava, essa era a única opção
para concluir o Ensino Médio. Por outro lado, Marta revela que foi construindo, ao
longo de seu percurso formativo, identificação com o magistério, devido às
influências exercidas por seus professores do curso de Magistério e, depois, pelas
experiências vivenciadas durante o estágio, as quais se configuraram como um
espaço-tempo constituinte da sua identidade docente. Desse modo, “o estágio pode
representar, para as alunas em processo de formação, momentos de formação”
(SOUZA, 2006, p. 148).
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Para a professora-macabéa Mirian, a opção pelo magistério está vinculada ao
desejo de profissionalização, conforme sua narrativa.

Na verdade o magistério foi uma opção meio que para profissão
mesmo. Eu comecei fazendo aquele antigo científico, que é o
segundo grau, tipo preparação para o vestibular, e quando eu estava
perto de acabar, eu vi que todo mundo já era professora. Como eu
não tinha profissão nenhuma era meio que complicado. Então eu
comecei fazendo os dois, mas eu não queria ser professora, não
queria utilizar o magistério, ele era só uma válvula de escape. Mas
um dia eu resolvi prestar o concurso para ver, foi quando eu prestei o
concurso de Tucano e de Teofilândia querendo passar só em um,
para ver como era ser professora, aí passei nos dois e acabei
assumindo. [...] Então eis aí o que aconteceu, professora: aqui estou
eu.[...] Eu costumo dizer em relação ao magistério que foi ele que me
escolheu, e não eu que o escolhi (professora-macabéa Mirian,
Entrevista Narrativa, 2012).

A narrativa da professora Mirian aponta que a escolha da profissão é
atravessada por lógicas próprias de cada sujeito. No caso específico de Mirian, ela
optou pelo magistério para ter uma profissão, não desejava ser professora, para ela,
o magistério, era apenas, a garantia de um futuro profissionalmente estável. Após
concluir o magistério, Mirian mais uma vez coloca a profissão docente como uma
espécie de profissão teste em sua vida, ao fazer dois concursos para professora,
mais uma vez afirma que era muito mais por questão de teste, segundo ela para
saber “como era ser professora”, o que acabou definindo sua profissão. Dada às
circunstancias de incertezas inscritas em sua trajetória de formação e escolha da
profissão, a professora Mirian, hoje em um tom de satisfação afirma que “em relação
ao magistério, foi ele que me escolheu, e não eu que o escolhi”, trecho que revela
ascensão, suspenção do relato, como uma espécie de epifania – revelação de si,
espanto positivo, ao assumir-se como professora.
Sobre a entrada, a escolha e início da profissão, a professora-macabéa Marta
relata:

No inicio eu resolvi fazer o concurso do município de Tucano, fiz e
passei. [...] Quando eu começo o curso de Pedagogia, decido fazer o
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concurso do município de Serrinha, e ao contrário de Tucano eu já
tinha a possibilidade de fazer a escolha de onde eu iria atuar, eu
escolhi a zona rural, foi a partir daí que eu fiz essa opção por ser
professora rural. Eu trabalhei cerca de um ano e meio nessa
comunidade, onde eu iniciei a docência. A partir dessa experiência,
eu me joguei de vez na docência, já estava mais de que concreto
dentro de mim, já estava mais do que instituído que era isso que eu
queria para mim, ser professora era a profissão que eu tinha
escolhido. (professora-macabéa Marta, Entrevista Narrativa, 2012).

A iniciação profissional, os significados atribuídos à profissão docente
sinalizam a identificação da professora Marta com a docência desde o princípio. A
narrativa revela, também a opção por trabalhar na escola rural. As experiências
significativas desse início de carreira validaram ainda o gosto pela profissão e sua
imersão na docência. Tomando a narrativa de Marta é possível compreender que
“torna-se professor é um exercício, uma aprendizagem experiencial e formativa
inscrita na visão positiva que sujeitos têm sobre si” (SOUZA 2006, p. 144) e sobre
seus percursos.
Nesse sentido, a escolha e a identificação com a docência sofrem influência
direta dos percursos de vida-formação, das primeiras experiências escolares, como
menciona a professora-macabéa Maria de Lourdes, na narrativa a seguir:

Tive uma professora na época do primário, era uma professora que
dava aula em casa. Então quando eu comecei a frequentar a escola
era um banco, uma mesinha, foi ali que surgiu a minha vontade de
ser professora, eu quis realmente ser professora ali. Fico realizada
com as experiências que eu tenho, de ver a alegria de cada aluno
quando vence uma etapa, quando vai passando de ano, mesmo com
as dificuldades que eles enfrentam que são muitas. É bom você vê
aquele aluno que sofreu, mas que chegou à universidade, e hoje é
um médico, um dentista, um advogado, até mesmo um professor. [...]
Então tudo isso faz com que a profissão da gente se torne mais
parazerosa, apesar de todos os entraves que existem [...]. Na
verdade eu não me vejo fazendo outra coisa. (professora-macabéa
Maria de Lourdes, Entrevista Narrativa, 2012).
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As influências da primeira professora e da primeira escola, de origem humilde,
marcam a trajetória da professora Maria de Lourdes e contribui para a escolha da
profissão docente. Narra que o desejo de ser professora advinha da infância e
sente-se realizada com a profissão que escolheu, sobretudo, pelo sentido social que
a docência possui: o de promover, de certa maneira, a ascensão das pessoas
através da educação escolar. Desse modo, a narrativa aponta que, para essa
professora, a satisfação e o prazer com a profissão vinculam-se ao crescimento dos
alunos, fato que a faz realizada a ponto de afirmar: “eu não me vejo fazendo outra
coisa”, mesmo com os entraves e as dificuldades que a docência possui.
Os sentidos sociais da docência, bem como a realização com a profissão
marcam também a narrativa da professora Adriana.

Eu acho que é uma profissão incrível, infelizmente ela não é tão
valorizada como deveria, mas eu acho uma profissão fantástica! Ser
professora é você tentar motivar alguém a melhorar, eu acho isso
perfeito. Penso que a melhor forma da pessoa melhorar é a partir do
conhecimento. [...] Ser professora para mim, é um orgulho, eu tenho
orgulho quando as pessoas chegam para me e falam: professora
Adriana, eu quero me basear em você [...]. Às vezes nós professores
somos um referencial de vida para as pessoas. [...] É sem palavras,
aí você vê, nossa! Eu estou na profissão certa, quando você vê o
reconhecimento dos alunos (professora-macabéa Adriana, Entrevista
Narrativa, 2012).

A narrativa da professora Adriana explicita representações positivas sobre a
profissão, ao demarcar os sentidos sociais que a docência possui, em virtude das
mudanças que a educação traz na vida dos sujeitos-alunos. Sua satisfação com a
profissão é significada, também, à medida que, se assume como um referencial de
vida para seus aluno. Para a professora Adriana isso se constitui como um
reconhecimento de seu trabalho, permitindo que a mesma tenha clareza que está na
profissão certa. As representações sobre a docência contidas nessa narrativa são,
de algum modo, representações tranquilizantes e estabilizadoras quanto ao
exercício da profissão (ESTEVE, 1999).
A professora-macabéa Eliciana também narra seu processo de identificação
com a profissão.
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Eu gosto de ser professora. Eu acho que se eu não fosse professora,
eu não seria outra coisa, porque me dar prazer ensinar. Você vê
aqueles olhinhos assim das crianças te olhando com olhos de
curiosidade, de descoberta (professora-macabéa Eliciana, Entrevista
Narrativa, 2012).

Os sentidos da profissão expressos pela professora Eliciana revelam forte
identificação com a docência e apontam satisfação com a profissão, ao demarcar as
implicações de seu ofício na vida dos alunos. Mais que validar sentidos sociais da
profissão, pode-se identificar um progressivo processo de individualização, o que
proporciona autonomia, tranquilidade e coerência pessoal, vinculados à docência, ao
mesmo tempo em que revela certo “grau de satisfação de si” (ESTEVE 1999).
De algum modo, esse “grau de satisfação de si” vinculados à profissão
docente é narrado também pela professora-macabéa Mirian, após avaliar sua
trajetória de formação-profissão.

Hoje eu tenho um outro olhar, hoje eu acho que o papel do professor
é diferente. [...] Quando eu fiz o concurso, foi meio que para arrumar
um emprego. Hoje eu vejo que talvez tenha sido o magistério que me
escolheu, foi a profissão que me escolheu e não o contrário. Porque
eu não fui ser professora porque eu quis, eu tenho que assumir, e eu
assumo isso toda vez que alguém me pergunta, eu não tenho
vergonha de dizer. Eu acho mais bonito você se encantar pelo o que
gosta, e foi o que aconteceu comigo bem depois. Então eu vejo que
a história contribui sim, nesse momento faço um paralelo de como eu
era e como eu sou hoje. (professora-macabéa Mirian, Entrevista
Narrativa, 2012).

A avaliação sobre sua trajetória permite que a professora Mirian, ao se
colocar no centro de sua existência, projete representações positivas sobre a
profissão, diferentes das mobilizadas por ela no início da carreira. Nesse caso, o
“grau de satisfação de si”, no sentido profissional, ancora-se na interpretação das
experiências significativas vivenciadas no devir da profissão, apontando, assim, a
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partir da reflexão de seu percurso, uma autorrealização com a docência, que, de
certo modo, preconiza também uma realização pessoal.
No que se refere às experiências do início da carreira, a professora-macabéa
Adriana relata que:

[...] Eu fiz o concurso em 2006. Quando eu comecei a faculdade em
2005, um ano depois eu já era concursada, só que não ensinando
Geografia, eu ensinava outra disciplina. Já era Fundamental II. Mas
antes havia iniciado a docência com uma turma de Jovens e Adultos,
em uma escola rural, no povoado de Pé de Serra, onde a minha
família mora. Em 2006, fui para Escola José Valdir de Santana, onde
estou até hoje, já tem seis anos. Quando eu iniciei eu era uma
menina, e hoje até nas relações com os próprios alunos eu me sinto
mais segura, para cobrar responsabilidades, para ser mais dura
mesmo, e não aquela professora muitas vezes vista como bobinha.
[...] eu sinto que eles me veem com mais dureza, vamos dizer assim,
mais rígida (professora-macabéa Adriana, Entrevista Narrativa,
2012).

A narrativa da professora Adriana aponta que o sistema imposto para
professoras de escolas rurais tem gerado movimentações e deslocamentos, de
escola para escola, entre localidades e regiões, movimentando também a
construção da identidade docente, sobretudo em início de carreira. Por isso, os
primeiros anos de trabalho podem ser definidores da profissão, ano após ano, não
só com as deslocações de escola e de localidade, como de nível de ensino. Para
essa professora, a experiência adquirida com as mudanças ocorridas foi se tornando
menos dramática e o fato de enfrentar sucessivos novos públicos foi, aos poucos,
gerando adaptação e identificação com a rotina da escola, o trabalho com os alunos,
suscitando implicações em sua postura docente.
Movimentações e deslocamentos desde o início da carreira docente são
narradas, também, pela professora-macabéa Maria de Lourdes.

Eu comecei a ensinar em 1989. Foi assim, uma amiga minha chegou
para mim e falou assim: está tendo uma vaga onde eu ensino no
Saco do Correio, mas você tem que ir na prefeitura atrás pedir para
lhe contratarem, eu fui. Lá começaram a fazer aquele questionário
para saber em quem é que eu tinha votado, quem era o candidato
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que eu tinha apoiado, só depois disso me contrataram. Nesse
período, trabalhei três anos, em uma escola rural, no Saco do
Correio e foi uma benção. Ali foi alicerce de tudo que eu sou hoje [...].
Quando eu comecei a trabalhar com o ginásio eu já me identificava
com a profissão, desde o começo sempre ensinei Geografia. [...] Mas
tarde eu fui trabalhar com Geografia em uma escola da cidade, na
escola de Dona Carmelita. Então ali eu aprendi muito, porque Dona
Carmelita era aquele tipo de pessoa que ela ia vê a gente dando
aula. Eu tinha minha dificuldade em Geografia. Na minha época
mesmo a gente estudava Geografia aquelas coisas, datas, rios, não
é a Geografia profunda que a gente vê hoje, quem faz Geografia vê
realidade totalmente diferente. [...] Depois eu fui trabalhar no
Mucambo, na zona rural novamente, também com Geografia. Com a
mudança da diretora, anos mais tarde, fui tirada de lá, ela me disse
que foi a comunidade que pediu para me tirar, mas não foi. Nunca
tive problemas com a comunidade [...] E agora? Meu Deus, para
onde eu vou, a gente fica sem ação. [...] Primeiro me botaram para o
Tamburé, depois eu consegui chegar aqui na Água Boa, eu me
identifiquei com a escola e comecei a trabalhar novamente com
Geografia (professora-macabéa Maria de Lourdes, Entrevista
Narrativa, 2012).

A

narrativa

da

professora

Maria

de

Lourdes,

sinaliza

sucessivos

deslocamentos geográficos e mudanças contínuas de escolas desde o início da
profissão, rotatividade comum na realidade vivenciada por professores de escolas
rurais. A entrada na profissão, recordada por essa professora, assinala sua ligação
com a escola rural e aponta como as decisões desse contexto são marcadas
fortemente por envolvimento político e partidário, sobretudo com os professores que
estão em regime de contrato, situação que embora tenha sofrido alguns avanços
ainda encontra-se muito presente no contexto das escolas rurais brasileiras.
Os sentidos atribuídos às aprendizagens adquiridas no devir da profissão,
sinalizam o quanto Maria de Lourdes, ao recordar sua trajetória aprendeu a ser
professora, sendo professora, embora destaque, em certo momento, o valor da
formação e suas implicações na docência. Ao citar fatos, pessoas, dificuldades,
deslocamentos, sua identificação com a Geografia e as diferentes escolas onde já
trabalhou, ela exprime que sua trajetória docente é marcada pela lógica da
sobrevivência na profissão e pela sua forte identificação, o que a faz significar seus
percursos e continuar na docência.
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A escolha pela profissão, sua identificação com mesma, bem como a
influência da família na trajetória de vida-formação-profissão são apontadas pela
professora-macabéa Kaína, ao recordar suas experiências.

Na trajetória da minha vida eu sempre ouvi a minha mãe dizer que a
minha avó era delegada de ensino. Eu achava muito bonita uma
pessoa ser delegada de ensino, não sabia o que era, mas eu achava
que devia ser uma coisa bem alta! Minha avó foi uma das primeiras
mulheres a ter formação em Tucano, mas tarde ela levou minha mãe
para estudar em Salvador, para ela também ser professora, porque
antigamente ser professora era muito, aqui em Tucano então,
misericórdia! E não eram todas que iam para fora estudar, minha
mãe foi porque minha família, por parte de minha mãe sempre teve
condição de bancar estudo e ela foi, é tanto que todos os meus tios
estudaram, todos são formados. [...] Minha mãe também é
professora e por um tempo tem sido diretora. [...] Então é isso, eu
achava aquilo bonito, me criei ouvindo essas coisas. Me criei vendo o
que minha avó fazia, ela era muito mandona, autoritária, afinal de
contas, ela era delegada! Depois ela virou inspetora. Minha avó foi
importante na minha trajetória e para o município, tem o nome de
uma escola aqui em homenagem à ela [...]. Acho que também por
isso eu me apaixonei pela profissão, por ser professora! E eu sou
realizada em ser professora (professora-macabéa Kaína, Entrevista
Narrativa, 2012).

A narrativa da professora Kaína revela que o processo de autonomização
face à família de origem constitui-se como um processo parcial de formação e
indicador de escolhas profissionais, identificável pela mesma ao recordar seus
percursos. O fio condutor de sua narrativa demarca bem o lugar de sua Avó, por
quem ela nutre profunda admiração. Sua avó, delegada e inspetora escolar,
constituiu-se como uma “pessoa-charneira” no percurso de formação-profissão de
Kaína. Sendo assim, a trajetória de sua avó contribuiu significativamente para tornar
a mãe de Kaína professora, bem como ela própria. Ao tomar sua narrativa
identificamos que a docência é uma profissão passada de geração em geração e
que

os

sentidos/sentimentos

positivos

atribuídos

à

profissão

e

à

escolha/identificação/paixão pela docência são frutos de sua relação familiar,
nutridas pela mãe e pela avó, que também professoras.
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Com relação à escolha e permanência no magistério, as professorasmacabéas revelaram sentimentos de conformação e resistência. Por um lado,
apontam que a opção inicial pela docência está relacionada com a garantia de
sobrevivência, empregabilidade, atestando que, na maioria dos casos, a
permanência é produzida pela falta de outras possibilidades de trabalho. Por outro,
apontam uma identificação com a atividade profissional baseada, sobretudo no
prazer encontrado diante das potencialidades de transformação que a profissão
produz na formação dos sujeitos em seu contexto social.
Quando se referem à escolha e à identificação com a Geografia, as
professoras-macabéas tecem significativas narrativas, centradas em suas trajetórias
de formação-profissão.

Eu sempre fui apaixonada por Geografia, desde a minha quinta
série, por conta de Jair, um professor que eu tive na quinta série.
Isso se intensificou no Ensino Médio, com a professora Luciana, que
dava aulas incríveis. Quando eu conclui o magistério, surgiu a
possibilidade de fazer vestibular eu optei por Geografia, justamente
por ter sempre essa paixão por Geografia, por mapas [...].
(professora-macabéa Adriana, Entrevista Narrativa, 2012, grifos
meus).
Geografia foi um acidente. Engraçado que tudo na minha vida
aparece mais pela oportunidade do que pela vontade de querer
fazer. Quando eu estudava Geografia era legal, principalmente a
parte política, eu nunca me agradei muito pela parte física, agora a
parte política eu sempre achei interessante, mas foi no Ensino Médio
que eu apaixonei. [...] Já tinha me formado em pedagogia quando
decidi me matricular numa faculdade à distância e estudar Geografia.
Mas o problema em fazer Geografia é porque eu não me identifiquei
muito com o ensino à distância, porque no ensino à distância o aluno
tem que ser muito autônomo, ele precisa procurar até mais do que
lhe pede. Então eu entrei na Geografia, poxa que legal eu vou fazer
Geografia! Não fui estudar Geografia porque eu sempre sonhei
ser professora de Geografia, mas pela oportunidade. Daí eu fui
ser professora de Geografia, [...] mas a formação em ensino à
distância também deixa muitas lacunas, e essas lacunas só são
preenchidas quando você exerce a profissão de professor de
Geografia, porque você vai ter que correr atrás do que perdeu. [...]
Fui pela certificação, a certificação chegou, me tornei professora de
Geografia. [...] Uma coisa que estou aprendendo na profissão,
não foi na faculdade, que Geografia não é monótona, é muito
dinâmica, é ótimo ensinar Geografia. É ensinando que eu venho
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preenchendo algumas dessas lacunas da formação (professoramacabéa Mirian, Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus).
Como eu parei em Geografia? [...] Não foi uma escolha, minha
relação com a Geografia, em ensinar Geografia foi uma
imposição, pode ter sido também uma falta de escolhas. [...]
Esse ano surgiu essa vaga para Geografia e me encaixaram nessa
disciplina, até então não tinha ensinado, é a primeira vez que ensino
Geografia. Estou sentindo um pouco de dificuldade [...] pois é uma
disciplina que requer muito estudo, porque eu sempre tenho que está
buscando coisas novas, não só no livro didático, mas em outros
livros, ensinar Geografia requer muito de mim. [...] Mas eu estou
gostando de ensinar Geografia, estou trazendo e conhecendo uma
Geografia com assuntos mais atuais, eu tinha outra impressão de
Geografia, eu não sei por que, acho que eu sempre tive professores
de Geografia tradicionais. Sempre tive a Geografia como uma
disciplina muito tradicional, eu tinha que decorar aspectos naturais,
físicos daquela região, e agora não, tenho buscado fazer diferente
nas minhas aulas, está sendo uma coisa muito mais saborosa,
gosto de ensinar Geografia (professora-macabéa Eliciana,
Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus).
Eu comecei dando aula de História. Mas havia um encantamento
também pela Geografia. Mas para ficar com a disciplina de
Geografia eu fiz uma espécie de acordo com a direção da escola, a
diretora falou: Marta eu preciso de alguém como você para ficar com
a disciplina de Artes, eu quero dar uma dinamizada na escola, eu
quero fazer os meninos ficarem mais perto da gente, que fiquem
mais alegres em estar na escola, e a Arte eu acho que vai ser essa
possibilidade. Eu disse para ela: eu fico com a disciplina de Artes se
você me deixar também com a disciplina de Geografia, ela aceitou a
proposta e aí foi assim que eu me tornei professora de Geografia.[...]
Venho me constituindo a professora de Geografia, os estudos e
a disciplina de Metodologia do ensino de Geografia no curso de
Pedagogia, têm contribuído para isso (professora-macabéa Marta,
Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus).

Os excertos das narrativas das professoras-macabéas revelaram como cada
uma encontrou e/ou foi encontrada pela Geografia em suas trajetórias de vidaformação-profissão. Se de um lado a Geografia apareceu de maneira “acidental”,
como sinalizou a professora Mirian, de outro lado, emergiu como uma questão de
conquista, conforme narrou a professora Marta. Nos relatos das professoras, fica
evidente que o encontro com a Geografia, seja no curso de Licenciatura, seja na
prática de ensino em Geografia, aconteceu de maneira positiva, apontando
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identificação com área de conhecimento e com seus conteúdos curriculares.
As escolhas ou não escolhas pela Geografia estão atreladas, em sua maioria,
às experiências desenvolvidas nas trajetórias de escolarização, mediante a relação
com esta disciplina escolar e com seus professores. Para as professoras Adriana e
Mirian, as experiências positivas com a Geografia durante o período escolar
influenciaram, de algum modo, na escolha pelo curso de Licenciatura em Geografia.
Diferentemente das professoras, Adriana e Mirian, a relação com a Geografia
escolar é lembrada como algo nada positivo pela professora Eliciana, destacando
que sua trajetória de escolarização foi marcada pelo ensino de uma Geografia
tradicional e mnemônica. Para além desse contexto, mesmo sem a formação
específica, esta professora ressalta seu esforço e o desafio em ministrar aulas de
Geografia

que

não

estejam

centradas

em

aspectos

descritivos

e

descontextualizados, buscando outros modos de ensinar Geografia, diferente de
como aprendeu em seu período de escolarização.
As

narrativas

das

professoras-macabéas

evidenciam

ainda

que

a

identificação com a Geografia, bem como a construção da identidade docente e as
experiências com o ensino de Geografia, implicam-se diretamente com os processos
formativos nos cursos de licenciatura em Geografia e Pedagogia. No entanto,
conferem e dão maiores destaques as suas práticas docentes, “saberes da
experiência” (NÓVOA, 2000) que se constituem como um importante espaço de
formação e produção da profissão, como narra a professora Mirian: “Uma coisa que
estou aprendendo na profissão, não foi na faculdade, que Geografia não é
monótona, é muito dinâmica, é ótimo ensinar Geografia”. Nesse sentido, a
universidade não se configura como único lugar da formação docente, a escola e as
praticas dos professores, precisam ser reconhecidas também como importante
“lócus” de formação e profissionalização.
Tomando

as

professoras-macabéas

como

portadoras

de

trajetórias

singulares, com saberes próprios e produtoras de sua profissão, identifico através de
suas narrativas, que o tornar-se professora de Geografia, vinculava-se mais as suas
experiências na docência do que algo construído durante a formação no contexto da
universidade. Desse modo, as experiências desenvolvidas com alunos em salas,
mediante o devir da profissão, definem a sala de aula como um espaço também de
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aprendizagem para o docente, de modo que “as influências informais na
socialização são mais decisivas do que as formais, mais eficazes do que os cursos
de formação” (NÓVOA 1999, p. 70).
Nessa direção, com intenção de dar visibilidade ao saber emergente da
experiência pedagógica, as professoras-macabéas, em um movimento de
confiscação de suas práticas, evidenciaram a importância de aprenderem a
docência ao “docenciar”, ou seja, na relação direta com sua práticas docentes,
embora não desconsiderem a formação em outros contextos, como assim narram.

O que me capacitou para trabalhar em escolas rurais, foi o dia-dia, foi
a experiência, o cotidiano mesmo, a convivência com os alunos. [...]
Então a convivência, a experiência, o dia-dia com eles foi me
ajudando a organizar meu trabalho na escola. (professoramacabéa Eliciana, Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus)
No começo eu vou lhe dizer, eu não sabia nada, eu abria aquele livro
de Geografia e dizia meu pai o que é que eu estou fazendo aqui? Eu
estudei, eu tinha estudado, eu chegava lia com eles porque era
aquilo que eu entendia, [...] hoje nós temos meios para estudar, para
pesquisar, não só livros, mais internet, eu melhorei muito, depois do
curso da Plataforma meu conteúdo melhorou, o modo de trabalhar
com eles também. Observo a Geografia que eu aprendi, e como hoje
eu posso melhorar a realidade do meu aluno mesmo com pouco
material, mesmo aqueles livros que não é a nossa realidade e
mostrar para o meu aluno a Geografia do dia-a-dia, a Geografia da
zona rural, o que é que eu posso fazer, provendo a ligação da vida
deles com a Geografia, com a zona rural com a cidade. [...] Mas
junto com a faculdade, tenho aprendido com a experiência em
sala, isso também me fez aprender a ser professora. Foi a
convivência com os meus alunos no dia-a-dia, na sala de aula,
não foi o Magistério não, foi o meu dia-a-dia que me fez ser a
professora que sou. [...] Eu acho assim que a convivência em cada
escola que eu passei ela foi essencial para eu ser o que sou hoje
(professora-macabéa Maria de Lourdes, Entrevista Narrativa, 2012,
grifos meus).
[...] A formação não dá conta nunca. Mas eu acho que o fato de
está mais perto da comunidade, está no dia-a-dia com os alunos,
perceber as suas necessidades, me fizeram refletir muito e chegar à
muitas aprendizagens. Então eu acho que é isso, pegar aquilo que
foi de formação inicial, buscar um aprofundamento, conversar com
um colega, observar a prática de um professor, discutir, participar de
debates, tudo isso foi me dando pistas do que eu queria ser e do que
eu não queria ser enquanto professora de Geografia, mas,
sobretudo, a própria localidade, a vivência na escola, foram
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sempre espaços em que eu aprendi muito. [...] Foi então, a forma
de vê o meu aluno e aquela comunidade que fizeram ser a
professora que sou (professora-macabéa Marta, Entrevista
Narrativa, 2012, grifos meus).
Eu acho que as mudanças na minha prática se deram por conta
da minha formação e da minha experiência, uma não dar para
ficar sem a outra não. Porque assim, na faculdade a gente falava,
conversava sobre todas aquelas teorias, e a prática era algo relatado
e narrado, não era algo vivido e vivenciado. [...] Penso que a
estrutura da escola não acompanhou ainda o que a universidade
coloca para gente, é como se a faculdade tivesse duzentos anos na
frente da escola, de evolução. Então a escola não oferece condições
para você colocar tudo em prática, mas do seu jeito, você vai
tentando ali, esbarrando nas dificuldades, mesmo assim, você
consegue fazer muito no exercício diário da profissão. [...] Eu
valorizo demais as aprendizagens construídas na universidade,
mas valorizo ainda mais as aprendizagens decorrentes da minha
experiência direta com os alunos e com a realidade (professoramacabéa Mirian, Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus).

Ao narrarem os significados de seus contextos de formação e de práticas
docentes, as professoras-macabéas atestam que os saberes adquiridos no devir da
profissão tornam-se importantes na constituição de suas identidades docentes. As
percepções construídas sobre a relevância da formação inicial na contribuição do
ser professora, embora tenham sido destacada pelas professoras, torna-se mais
uma das opções dos espaços formativos que as compõem, atrelada à formação
encontram-se: a comunidade onde a escola está inserida, a escola e a práticas em
sala de aula, que se desvelam como espaços oportunos de construção da
identidade docente e da produção da profissão.
As questões presentes nas narrativas das professoras podem ser teorizadas
a partir da compreensão de Nóvoa (1999), ao destacar elementos importantes sobre
a articulação teoria e prática na constituição do ser professor

Trata-se, apenas, de recusar uma linearidade (unívoca) entre o
conhecimento teórico e a ação prática. [...] Uma acepção clássica e muito
divulgada de ensino consiste em entende-lo como um ofício que se apoia
em saberes adquiridos pela experiência, cuja essência se centra no que
“saber-fazer” dos professores, sabedoria acumulada através da prática
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pessoal e coletiva, que só ocasionalmente é codificada. Supõe-se que a
própria prática pode dar origem ao saber regulador da mesma. Esta
acepção remete para a ideia que os professores são “artesãos”,
dominando um ofício no qual se sentem criadores e defensores de um
campo de intervenção que lhes pertence. É uma forma de legitimar um
estatuto de profissionalidade (NÓVOA 1999, p. 78).

Desse modo, as narrativas das professoras e as concepções de Nóvoa
(1999), conferem relevância aos “saberes da experiência”, os quais são acumulados
ao longo das trajetórias profissionais, legitimando assim, o espaço da prática e de
sua reflexividade como um produtor da profissionalidade docente. Entretanto, é
preciso, nesse movimento, não desprezar os saberes adquiridos em outros espaços
formativos. A intenção, portanto, é não dicotomizar teoria e prática, ainda que, em
alguns momentos uma se sobreponha a outra, mas compreendê-las como parte de
um mesmo oficio, o ofício docente.

4.2. Atravessando a cidade e a roça: a docência em escolas rurais

Macabéa tenho grandes notícias para lhe dar!
[...] sua vida vai mudar completamente.
(Clarice Lispector, 1998, p. 76)
Travessia perigosa, mas é a da vida.
(G. Rosa, 1986, p. 56)

Esta seção do texto intenta socializar narrativas que demarcam o lugar da
docência em escolas rurais nas trajetórias das professoras-macabéas. Ao saírem da
cidade para trabalharem em escolas rurais, essas professoras vivenciam um
movimento de travessia, de deslocamentos geográficos e experienciais, uma
passagem que ultrapassa a ideia de mudança de lugar para o outro e revela o
quanto cada uma das professoras significa esse evento em suas trajetórias
profissionais.
Tomando esse contexto, as epígrafes sugerem que a vida é marcada por
diversos atravessamentos que, de algum modo, marcam nossas vidas, ocasionando
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mudanças de percurso de ordem material e imaterial, inscritos nas estradas e
caminhos do sertão que levam as professoras-macabéas até as escolas e nas
subjetividades que são determinantes na construção de suas identidades pessoal e
profissional. Nesse sentido, à medida que atravessam os espaços, constitui-se uma
espécie de produção de “biograficidade” (DELORY-MOMBERGER, 2012), isto é, a
capacidade de marcar e significar os espaços e perceber as marcas que também
eles produzem, as professoras-macabéas conferem sentido aos espaços, aos seus
sujeitos e as ações que desenvolvem no mesmo, no devir da profissão docente.
Desse modo, cada uma das professoras, traça uma cartografia pessoal que
demarca seu percurso e indica os caminhos que as tornaram professorasmacabéas, apontando identificação e especificidades da docência em espaços
rurais. O ato de significar esses espaços acaba por revelar representações e
sentidos sobre a docência em escolas rurais, bem como desvelar, de algum modo,
suas relações e práticas desenvolvidas nesses espaços. Este entrecruzamento
(cidade-roça-cidade) atravessado pelas professoras, podem ser compreendidos
subjetivamente, como a produção de uma “biogeografia”, marcada a disposição que
cada uma delas possui de significar as experiências no espaço e de significar estes
espaços em suas experiências, como assim demarcam em suas narrativas.

Quando decidi ir para a escola do Mandacaru o pessoal dizia que era
muito longe, que era fim de mundo. Mandacaru é onde Judas perdeu
as botas, não tem nada naquele lugar, então tinha esse preconceito
com o Mandacaru, no que se refere à distância, aos transportes, tudo
era contra o Mandacaru. [...] A história foi assim, certo dia eu fui
chamada lá em casa pela professora Margarida, secretária de
educação, ela me disse que se eu quisesse trabalhar só teria vaga
no Mandacaru, e eu dei risada, e disse, está certo professora, eu
vou. [...] Eu já vim para ensinar Geografia, a experiência que mais
me marcou no primeiro ano de ensinando Geografia foi uma oitava
série com quarenta e sete alunos, quando eu entrei na sala, eu era
menor. Eles disseram: cadê a professora? Porque os alunos eram
bem maiores do que eu. Ai eu disse, meu Deus do céu, eu estou no
lugar errado acabei de crê! Fiquei desesperada, mas mesmo assim,
observei tudo direitinho, vi o espaço da escola, me encantei pelo
lugar. [...] Mas a pior parte de ensinar num povoado é porque
naquele período a escola era nova, nós não tínhamos televisão, não
tínhamos material didático nenhum, nem livros nós tínhamos, os
únicos livros que a gente tinha eram sobras de outras escolas, eu
tirava xerox, para vê se ia suprindo a necessidade de livro, não tinha
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mapa, eu trabalhava com Geografia a cuspi e giz. [...] E o tempo
passou, eu continuei, fui me apaixonando pelo local, para você ter
uma ideia, meu concurso não é daqui dessa área, mas eu não quero
sair daqui de jeito nenhum, adoro a escola, adoro esse lugar.
(Professora-macabéa Kaína, Entrevista Narrativa 2012).

Os sentidos anunciados na narrativa da professora Kaína referente à sua
inserção na docência em escolas rurais são marcados por dois momentos. De um
lado, por uma imposição da Secretaria de Educação Municipal, quando Kaína ainda
estava sob o regime de contrato, definida por uma questão de empregabilidade e
“falta de escolha”. Por outro lado, demarca sua escolha em permanecer na escola,
mesmo pós-aprovação em concurso público, evento que lhe dava possibilidade de
escolher outra escola. Entretanto, tendo em vista as relações de pertencimento e
identificação com o lugar, ela opta por continuar nessa escola rural, ainda que esta,
seja distante e desprovida, nesse período, de recursos básicos para o exercício da
profissão.
O fato é que as dificuldades do início da carreira em escolas rurais, a relação
inicial de desconforto com os alunos, a falta de recursos didático-pedagógicos, a
insegurança com o trabalho, a distância geográfica da escola e o preconceito
espacial com a localidade onde a escola estava inserida, foram questões presentes
na experiência inicial da professora Kaína, que ao contrário do que poderia
acontecer, implicou em mudanças significativas na trajetória de profissão de Kaína e
na sua compreensão sobre o lugar, as pessoas e o próprio trabalho docente em
escolas rurais, constituindo-se, assim, como um “momento-charneira”, um momento
de confrontação consigo mesma e de adaptação a novos contextos, gerando
transformações em sua trajetória, numa perspectiva real e subjetiva.
A preferência e a identificação com a escola rural também foram narradas
pelas professoras- macabéas Adriana, Maria de Lourdes e Eliciana quando afirmam
que.
Eu não mudaria para a escola da cidade, no caso em Tucano,
justamente pelo fato da José Valdir de Santana ter toda uma
estrutura e eu ter estabelecido boas relações por aqui. [...] Eu me
sinto parte dessa escola! Eu meio que visto a camisa mesmo da
escola, [...] hoje eu acho que tenho um vínculo mais profundo com a
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escola, com comunidade e com os alunos, o que me faz escolher por
ficar aqui (professora-macabéa Adriana, Entrevista Narrativa, 2012,
grifos meus).
No início eu trabalhava na cidade, comecei a trabalhar de contrato,
depois fui para zona rural, então tinha que ir porque tinha que ir.
Quando eu passei no concurso pedi para ficar na cidade, fiquei na
cidade, só que a escola fechou e não tinha vaga. Depois disso me
botaram na zona rural, mas hoje eu não me vejo sem trabalhar na
zona rural, eu quero a minha zona rural, porque não me vejo
mais sem trabalhar com meus alunos da zona rural. [...] Eu gosto
de ser professora, eu gosto de está tendo contato com meus alunos,
de uma maneira ou de outra eu quero estar com eles, quero estar no
meio deles. Não, não me vejo em nenhuma outra profissão
(professora-macabéa Maria de Lourdes, Entrevista Narrativa, 2012,
grifos meus).
Eu já estou acostumada a trabalhar com os meus alunos de escolas
rurais, porque os alunos da zona rural eles são muito mais
compreensivos, [...] eu prefiro o trabalho e os alunos da zona
rural. [...] A gente não pode deixar de esquecer também, do lado
financeiro, aqui em Tucano a gente tem um acréscimo para aos
professores que trabalham na zona rural, dez por cento do salário.
Em Araci eu sou concursada também para uma escola da zona rural,
gosto muito da comunidade, das famílias, do pessoal da
comunidade. Eu já estabeleci uma relação bem próxima com eles, já
tem dez anos que trabalho nessa comunidade, nessa mesma escola,
eu me sinto de lá. Então, eu me sinto parte da comunidade, eu não
sou uma pessoa que moro na zona urbana, vou só ali trabalhar,
eu já faço parte da comunidade, me sinto mesmo uma pessoa da
comunidade. Aqui na escola de Tucano é um pouco diferente,
porque a maior parte dos alunos mora em comunidades distantes da
escola, são lugares que nós não temos acesso, as casas são
totalmente espalhadas, então dificulta bastante, a gente não conhece
tudo (professora-macabéa Eliciana, Entrevista Narrativa, grifos
meus).

As narrativas das professoras Adriana, Maria de Lourdes e Eliciana,
qualificam suas experiências com o espaço/escola rural, significadas através do
exercício da profissão docente. Evidenciam a identificação com a escola rural, com a
comunidade onde a escola está inserida e com os alunos, desvelando, sentidos e
significados que apontam a preferência para exercer a profissão e permanecer
nesse contexto. Desse modo, ainda que tivessem a possibilidade de mudar para
uma escola da cidade, nem assim essas professoras mudariam dadas as relações
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de afinidades estabelecidas com sujeitos-espaços rurais e com o incentivo financeiro
concedido, especificamente, aos professores que trabalham nesses contextos.
Ao narrarem sobre suas experiências, refletindo sobre questões em torno do
trabalho docente desenvolvido em escolas rurais, as professoras-macabéas
desenvolvem, de certo modo, uma espécie de “saber hermenêutico que designa o
resultado de uma reflexão pessoal, ou seja, a passagem de uma consciência
imediata que é a das sensações, das vivências a uma consciência refletida”
(FINGER, 2010, p. 125), significando, assim, escolhas, preferências e apontando
pistas que constituem suas identidades enquanto professoras de escolas rurais.
Cada uma das narrativas é reflexo, portanto, da maneira como cada uma delas
compreende, interpreta e qualifica suas experiências profissionais.
Sobre essa capacidade de compreender a experiência da docência, mediante
a reflexão de sua trajetória a professora-macabéa Marta relata que:

A entrevista mexe tanto com a gente que não é possível refletir tudo
sobre a nossa trajetória na docência, mas de fato ela mexe com
questões muito íntimas, questões muito profundas de mim, enquanto
professora. Mas eu acho que eu consigo dizer um pouco do que
representa para mim, ser professora rural, de escola rural, porque eu
vejo um espaço que a gente precisa mobilizar, precisa de certa forma
deixar esse espaço ser visto [...]. Eu vejo que o meu fazer
pedagógico é responsável, de alguma forma, pelo futuro que aquela
comunidade vai ter. Então, eu me sinto muito responsável pelas
vidas e pelas trajetórias que estão e vão sendo constituídas, sem
contar que a escola na zona rural é um lugar de encontro, é um lugar
onde a comunidade se faz mais comunidade, talvez é um lugar
vamos dizer assim, que quase todos os membros da comunidade
vão passar ou já passaram. Às vezes eu penso sobre o futuro da
escola rural, o que vai acontecer com a escola rural daqui a algum
tempo? Quem serão os professores dessa escola? Serão os alunos
que aqui estudam? Quem sabe... Então penso que ser professora
da escola rural representa o futuro que aquela comunidade vai
ter a partir do meu fazer (professora-macabéa Marta, Entrevista
Narrativa, 2012, grifos meus).

O primeiro momento da experiência impressa na narrativa da professora
Marta “é esta suspensão de automatismos, é o espanto” (JOSSO, 2010, p.52), ao
destacar os sentimentos que são mobilizados no recordar parte de sua trajetória
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docente, durante a entrevista narrativa. Nesse movimento, há uma apropriação do
“seu patrimônio vivencial por meio de uma dinâmica de compreensão retrospectiva”
(NÓVOA, 2010, p. 187), concebendo, assim, o vivido e tecendo representações
sobre a profissão.
As representações da professora Marta sobre a profissão docente estão
marcadas por um sentimento de responsabilização e atreladas ao sentido social da
docência em espaços rurais, na preocupação do retorno social de seu trabalho para
a comunidade. Sua narrativa, numa espécie de valorização de suas funções,
centraliza sua responsabilidade enquanto professora pelo futuro dos sujeitos-alunos
rurais, bem como da escola e da comunidade onde estão inseridos a escola e os
sujeitos. Demarca, também, o lugar político da escola no desenvolvimento da
comunidade, incitando cuidado com a continuidade da escola rural, uma vez que
este é um espaço que reúne e agrega toda a comunidade e por onde gerações
usufruem o direito de ter educação no seu espaço de produção da vida, a roça.
Os sentidos da profissão e as experiências em escolas rurais são narrados
pela professora-macabéa Mirian.

[...] a verdade é que eu me apaixonei pela profissão que eu não
escolhi. Então a questão de ser professora, não é uma questão de se
apaixonar sem conhecer, talvez seja mais maduro hoje, porque eu
goste e eu conheço. Quando eu comecei a trabalhar eu não
conhecia, então eu fazia tudo meio que superficial, meio que para
passar o tempo, meio que para tentar me desagoniar. [...] Assim, a
minha primeira impressão de professora, quando eu fui lecionar era
de que os alunos eram mais lentos para aprender, eu duvidava da
eficiência deles, duvidava também da capacidade deles, tudo fruto da
minha imaturidade, porque a gente não é bem preparada no
magistério, na verdade a gente não é preparada de maneira
nenhuma para nenhum tipo de adversidade, muita coisa tem mudado
na minha docência em relação a essas questões mas, fazer um
paralelo, avaliar a nossa trajetória é bom para aprender. (professoramacabéa Mirian, Entrevista Narrativa 2012).

Nessa narrativa, a professora Mirian desenvolve uma capacidade de análise
das suas práticas e experiências, mediante a avaliação de sua trajetória como
154

professora de escola rural. A professora Mirian claramente destaca sentimentos de
reconhecimento, identificação e valorização da profissão, através da explicitação de
experiências vivenciadas ao longo da carreira: “[...] a questão de ser professora, não
é uma questão de se apaixonar sem conhecer, talvez seja mais maduro hoje, porque
eu goste e eu conheço”.
De certo modo, essa narrativa revela que o professor em início de carreira
“sente-se desarmado e desajustado ao constatar que a prática real do ensino não
corresponde aos esquemas ideais em que obteve sua formação levando em conta
os professores mais experientes” (ESTEVE 1999 p. 109). A professora Mirian, ao
narrar sua trajetória, evidencia que houve, a princípio, um “choque de realidade”
entre sua formação, suas concepções e práticas e a realidade vivenciada pelos
sujeitos-alunos rurais, mas que estas foram sendo modificadas no decorrer de suas
experiências, desvelando, assim, que houve, de certo modo, uma “produção de si”
(DELORY-MOMBERGER, 2012), enquanto professora de escolas rurais.
Essa “produção de si” e das mudanças ocorridas enquanto professora de
escola rural são marcas, também, presentes na narrativa da professora-macabéa
Kaína.

Muitas coisas mudaram desde quando eu comecei a trabalhar nessa
escola rural. Eu tive que quebrar a minha casa de vidro. Eu precisava
viver isso aqui, porque o meu lado patricinha não podia atuar aqui, é
tanto que nos primeiros dias eu vinha de sapato alto para trabalhar,
porque eu via os professores trabalhar de sapato alto em Tucano. [...]
depois eu caí na real, eu não preciso ir de sapato alto para chamar a
atenção. Fui mudando [...] a intenção era deixar de lado o lado
patricinha mesmo. Então eu comecei assim, hoje eu sou muito mais
humana, eu consigo vê os meus alunos. [...] É muito difícil eu não
saber, se você me perguntar onde é a casa de fulano de tal eu vou
saber lhe dizer onde é, porque eu precisei ir, eu queria vê como era a
realidade. [...] Eu considero que a trajetória na profissão mudou
totalmente a minha trajetória de vida, sou totalmente grata a eles ao
povo do Mandacaru. Hoje eu consigo dá valor as pequenas coisas.
[...] Eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Aprendi a ser mais
humana, a respeitar, eu aprendi muito mais. Eu construi outras
formas de enxergar, de ver o mundo e as pessoas [...]. Então, meu
trabalho não é um dos melhores, mas procuro fazer o melhor, e vejo
resultados assim satisfatórios, porque só em você passar por um
lugar e um dizerem assim: aquela foi a minha professora, eu aprendi
Geografia com ela, eu gostava muito dela, então isso para mim, é
gratificante demais [...]. O meu trabalho, eu avalio com toda
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modéstia, como um bom trabalho. (professora-macabéa Kaína,
Entrevista Narrativa).

A avaliação de sua postura, de seu trabalho e do contexto rural onde se
inserem os acontecimentos sobre a profissão, marca, fortemente a narrativa da
professora Kaína. Ao reconhecer mudanças em si, mediante avaliação de sua
postura pessoal e profissional, designada por ela como a “quebra da casa de vidro”,
demonstra, inicialmente, o desconhecimento da realidade rural e reconhece,
posteriormente, a necessidade de compreensão da lógica do lugar e das
singularidades do contexto rural na realização de um bom trabalho docente,
mobilizando certa “biograficidade”42. Nesse sentido, sinaliza sua necessidade de
implicação com a comunidade, o que tem gerado, segundo ela, bons resultados,
proporcionando-lhe, assim, satisfação em ser professora de Geografia de escola
rural, sobretudo pelo reconhecimento de seu trabalho pelos alunos, conferindo o
status de uma “humana docência” (ARROYO, 2011).
Essas “posições avaliativas” (SCHÜTZE, 1987), demarcam mudanças do
ponto de vista pessoal e profissional, além de orientar novas representações,
posturas e práticas no devir da profissão. Nesse sentido, à medida que a professora
Kaína tece positivamente “teorias explicativas”43 de si e de suas experiências com a
docência em escolas rurais, desvela reflexões que tem conexões com a
compreensão atual de sua trajetória, com referências temporais de seu passado
utilizadas para compor um “sistema de orientação atual” (SCHÜTZE, 1987).
Na busca por compreender os processos significativos que implicaram
diretamente na construção de sua identidade docente, enquanto professora de
escola rural, a professora-macabéa Kaína narra.

42

“Isto é, capacidade de nos escrever no espaço, [...] a fim de construírem formas de nós mesmos no
espaço [...] a partir, do significado que lhes atribuímos na globalidade de nossa experiência e de
nosso percurso” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 76), ou seja, um espaço apreendido pela
experiência.
43
“São atividades teóricas e valorativas que envolvem reflexões sistemáticas do narrador, logo,
portador da historia ou do acontecimento sobre motivos, fatores de dissolução e condições no
decorrer dos acontecimentos”. (SCHÜTZE, 1987, trad. DW, 2003, p. 25)
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Eu aprendi aqui no Mandacaru a trabalhar com o que eu tenho. Não
tenho como eu trazer o mundo para o Mandacaru, mas tenho de
alguma forma como conectar o mundo ao Mandacaru [...] eu tenho
que começar daqui! [...]. Primeiro eu precisei sentir as necessidades
dos alunos, o que de fato era importante aprender. O que é que eles
mais necessitavam, além do básico. Não adiantava trazer um filme
para eles, se eles não iam fazer uma ligação com a vida deles, não
adiantava trabalhar com data-show, se essa não fosse a
necessidade deles. Eles tinham necessidade de dizer o que eles
queriam, eu comecei a trabalhar isso, eles queriam ser ouvidos. [...]
Mas o mais difícil foi ouvir e transformar isso em ensino e
aprendizagem. E foi por meio da experiência que aprendi a ser
professora de escola rural, meu amadurecimento foi num estalar de
dedos, ou eu aprendia a ouvir isso e transformar em aprendizagens
para passar para eles ou então tinha que sair. Mas, isso me deixava
angustiada, minha mãe sabe de quantas e tantas vezes eu já chorei.
[...] A gente não tem como fazer muito, nós fazemos o que é
possível, com essa escuta sensível, mas assim, se a gente tivesse
um apoio maior do poder público seria, como diria minha vó, uma
mão na roda, seria muito melhor. Hoje eu consigo enxergar a escola,
a educação em espaços rurais de outro jeito [...]. Mesmo sofrendo
com algumas questões, eu adoro isso aqui (inclina a cabeça se
emociona), isso aqui é a minha vida. Eu não consigo me vê em outro
lugar que não seja no Mandacaru, pode até acontecer, mas o que eu
puder fazer por aqui eu vou fazer! Para fazer um bom trabalho não
precisa ser só daqui da localidade. Tem que existir o vínculo e ter
sensibilidade (professora-macabéa Kaína, Entrevista Narrativa).

A compreensão dessa narrativa perpassa por questões vinculadas às
aprendizagens da docência experienciadas pela professora Kaína no início de
carreira e estende-se a uma avaliação de si e de seu trabalho, no tempo presente.
Inserida em contexto singular – o da escola rural, essa professora busca
compreender esse espaço, as marcas que o compõe, de modo que ao ser tomada
por ele e pelas especificidades dos seus alunos, busca transformações que se
instalam no modo de apreensão/compreensão do trabalho docente em escolas
rurais, produzindo mudanças no ensino, na sala de aula e no contexto social que a
rodeia, adaptando, assim, tais especificidades em suas práticas de ensinar e
aprender em escola rural.
O movimento de produção de uma “humana docência” marca novamente a
narrativa da professora Kaína, ao buscar orientar suas práticas mediante a “escuta
sensível” dos anseios de seus alunos. Embora não seja uma tarefa fácil articular os
desejos dos alunos com proposta oficial para o ensino de Geografia, essa
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professora tem buscando aproximar/conectar o mundo da Geografia e as geografias
dos mundos vivenciados pelos sujeitos-alunos rurais.
Nesse sentido, em sua narrativa, a professora Kaína, situa, de algum modo, a
complexidade impressa no trabalho docente, ao destacar a necessidade de
contemplar questões no cotidiano de seu trabalho. Ao longo de sua experiência na
docência em escolas rurais tem buscando significar seu trabalho, utilizando-se de
métodos flexíveis e centrados na escuta dos sujeitos, estreitando relações com as
pessoas, a escola e com a comunidade rural. Embora estas ações impliquem
positivamente nos processos de ensinar e aprender em escolas rurais, o trabalho da
professora parece ser pontal e solitário. Desse modo, é preciso, portanto, que estas
ações estejam inseridas em um quadro político maior para pensar as especificidades
da docência, das escolas e dos sujeitos-alunos em contextos rurais, posto que a
falta de apoio e de outras assessorias são queixas sinalizadas pela a falta de apoio
e de outras assessorias pela professora Kaína e também por outras professorasmacabéas.

[...] eu sinto falta de uma participação maior da coordenação, eu
acho que eles delegam muitas funções e muitas vezes a própria
função deles não é refutada, não há participação da coordenação e
até da secretaria de educação. [...] algumas situações eu vejo como
descaso mesmo. Graças à Deus na escola a gente tem uma diretora
e orientadora muito presentes. A gente meio que dá o sangue para
tornar a escola melhor, mas claro que se a gente tivesse uma
participação maior da coordenação, no sentido de organizar e apoiar
projetos algo assim, seria outra realidade, melhor do que já é.
(professora-macabéa Adriana, Entrevista Narrativa, 2012).
[...] na verdade se a gente tivesse um projeto político pedagógico que
fosse mais voltado para essa localidade, levasse mais em conta o
contexto da escola, eu acho que ajudaria mais. [...] Às vezes eu me
sinto só nesse processo, então eu fico entre aquele projeto que está
desenhado e a concepção que eu tenho de ser professora de
Geografia da roça [...]. Às vezes, também, não tenho possibilidades
de avançar muito, afinal de contas, existe toda uma conjuntura que
me cerca com um currículo urbano, com um livro que é urbano, com
uma discussão que em momento algum vai ajudá-lo a lutar pelos
direitos enquanto estudantes da roça [...]. Meu maior resultado é
quando eu vejo que eu consegui mexer sistematizando o
conhecimento e fazendo com que o aluno reflita como ele vai usar
esse conhecimento. Eu acho que a grande chave é essa, não é só
trazer o conhecimento para sala de aula, mas pensar, o que é que
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ele vai fazer quando sair da minha aula. Então é isso que me faz
pensar que meu fazer docente precisa cada vez mais ser ligado ao
aluno (professora-macabéa Marta, Entrevista Narrativa, 2012).

As narrativas das professoras-macabéas Adriana e Marta demarcam,
também, o “lugar solitário” do professor de escola rural, sem apoio político e
pedagógico, sem projetos políticos específicos para a operacionalização de trabalho
docente. Mesmo com apoio insuficiente das Secretarias de Educação e das
coordenações pedagógicas, essas professoras buscam dar o melhor de si na
realização de um trabalho que tenha sentido para a comunidade e para os sujeitosalunos rurais. Nesse contexto, elas ressaltam que o trabalho teria resultados mais
satisfatórios caso tivessem um Projeto Político Pedagógico adequado e contassem
com o apoio das Secretarias de Educação e de uma coordenação pedagógica mais
presente, sinalizando, assim, a necessidade de uma rede de colaboração para
pensar processos e práticas mais significativas no cenário das escolas rurais.
Desse modo, embora seja necessário tecer críticas ao currículo/lógica
urbanocêntrica, ao abandono/descaso e/ou as práticas de improviso tão presentes
na educação em espaços rurais, é preciso valorizar as práticas dessas professoras,
que na diversificação de sua atuação e na gestão de sua profissão buscam, de
algum modo, uma ligação mais forte com os atores educativos locais na tentativa de
gerir outros modos de fazer educação, mesmo diante das dificuldades/adversidades
que assolam os espaços rurais.
Nessa direção, a professora-macabéa Mirian aponta “posições avaliativas” do
trabalho que desenvolve em escolas rurais, desvelando, em sua narrativa, as
especificidades de suas práticas e o imbricamento do eu pessoal e profissional.

Assim, o meu trabalho eu acho que melhorou, porque era ruinzinho
(risos). Na verdade eu não acho que sou a melhor professora, ou que
dou tudo o que eu deveria dar ao aluno, ou construir, porque na
verdade não é dá, é construir tudo junto com ele. Meu trabalho em
sala não é cem por cento, ainda não é tudo que deveria ser, tenho
que reconhecer isso. Muitas vezes o cansaço faz com que, de certa
forma, eu não dê tudo que deveria dar, e o aluno ele tem o direito de
ter tudo aquilo que ele merece naquele momento. Mas você não
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consegue, por vários motivos, o trajeto, o trabalho, o cansaço, a
casa, a família, isso influencia, isso está junto, não sou uma
máquina, não tem como separar. Então o aluno tem direito da melhor
aula, mas não é todo dia que a gente dar a melhor aula. Então ao
avaliar a minha prática, vejo que ela está cada dia melhor, mas ela
ainda não é tudo. Embora eu considere que, de certa maneira, minha
prática docente é significativa, eu sinto resultado, eu avalio e vejo, eu
vejo o aluno aprender e isso me deixa feliz. A gente vai andando, vai
melhorando, os anos vão passando, a gente vai analisando o que
tinha antes e o que tem agora, e o que tem agora é melhor do que
tinha antes [...]. Eu acho que essas mudanças na minha prática se
deram por conta da minha formação e da minha experiência, uma
não dar para ficar sem a outra não. [...] Mas assim, eu valorizo
demais as aprendizagens construídas na universidade, mas valorizo
também as aprendizagens decorrentes da minha experiência direta
com os alunos e com a realidade das escolas rurais (professoramacabéa, Mirian Entrevista Narrativa, 2012).

Na narrativa a professora-macabéa Mirian “se apropria do seu patrimônio
vivencial por meio de uma dinâmica de compreensão retrospectiva” (NÓVOA, 2010,
p. 187). Desse modo, ao recordar suas experiências/trajetórias revela modos de
apropriação da profissão e demarca que sua ação pedagógica é influenciada pelas
características pessoais/físicas e pelas condições de trabalhos que lhes são
impostas na docência em escolas rurais, conferindo indissociabilidade entre o eu
pessoal e o eu profissional: “não sou uma máquina, não tem como separar”.
Ao tomar sua prática como elemento de reflexividade, avalia que, mesmo não
sendo a melhor, sua prática docente já teve avanços consideráveis, como assim,
aponta: “o meu trabalho eu acho que melhorou, porque era ruinzinho”. Nesse trecho,
bem como em outros, que estão presentes ao longo da narrativa, a professora
Mirian pondera e julga valorativamente a evolução de acontecimentos em torno de
sua prática docente, sinalizando como termômetro as aprendizagens construídas
pelos alunos ao longo de suas experiências de ensino.
Ao avaliar que houve mudanças significativas em sua prática docente, essa
professora-macabéa confere importância à formação inicial e as experiências
vivenciadas na profissão, validando, assim, a relevância dessa articulação na
constituição de sua identidade docente. Contudo, sem necessariamente sobrepor a
formação em detrimento da experiência, Mirian qualifica o lugar da experiência e
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suas relações com a escola e com os sujeitos-alunos no movimento de tornar-se
professora de escola rural: “eu valorizo demais as aprendizagens construídas na
universidade, mas valorizo também as aprendizagens decorrentes da minha
experiência direta com os alunos e com a realidade das escolas rurais”. Assim
sendo, ao atribuir sentidos e significados positivos às suas experiências e à trajetória
vivida, Mirian considera que o processo de tornar-se professora, embora tenha
contribuições da formação da universidade, vem se constituindo na própria trajetória
da docência mediante as relações estabelecidas com a escola e com sujeitos-alunos
rurais.
A relação estabelecida com os sujeitos rurais e a comunidade marca também
a trajetória profissional da professora-macabéa Kaína, como destaca em sua
narrativa.

Uma coisa que agora eu lembrei [...] no início os alunos falavam
muito em carro de boi44, em casa de farinha e eu não sabia o que
era, eles diziam, mas professora a senhora mora na cidade e não
sabe o que é um carro de boi? Eu dizia não sei o que é um carro de
boi, pois eu vou trazer um, e teve um aluno que trouxe um carro de
boi aqui para frente da escola e me mostrou um carro de boi. [..]
Também outro dia eu conheci a casa de farinha, aqui eles se juntam
e vão fazer farinha em cada casa, o povoado todo, cada semana é
na casa de um e eu não sabia como era a casa de farinha, e eles me
levaram, nesse dia, comi muito beiju, tenho todas as fotos
guardadas. Eu não sabia o que era, é como se fosse outro mundo e
foi esse mundo que me fascinou, foram as histórias e a vida deles
que fizeram de mim, essa professora rural, sempre houve muitas
trocas entre nós (professora-macabéa Kaína, Entrevista Narrativa).

Marcada por grande carga emocional e uma estreita ligação com os sujeitosalunos rurais, bem como o contexto onde vivem, a narrativa da professora Kaína
apresenta uma visão bastante realista de si, ao destacar o seu desconhecimento
com a realidade rural: “Eu não sabia o que era, é como se fosse outro mundo e foi
esse mundo que me fascinou”. O traço dominante de sua narrativa centraliza-se nas
44

O Carro de boi é um dos mais antigos e simples meios de transporte, ainda em uso nos meios
rurais, utilizado para o transporte de produtos agrícolas e de pessoas.
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trocas de conhecimentos estabelecidos entre a professora e os alunos na busca por
conhecer as especificidades impressas no cotidiano da vida/mundo rural, fato que,
de acordo as “posições avaliativas” e as “teorias explicativas”45 de Kaína,
influenciaram na construção de sua identidade de professora rural, como assim
relata: “foram as histórias e a vida deles que fizeram de mim essa professora rural,
sempre houve muitas trocas entre nós”.
Ao narrarem suas trajetórias de vida-formação-profissão, as professoras
macabéas evidenciaram a docência em escolas rurais como uma profissão que,
embora tenha sido fruto de “não escolha” ou da “falta de escolha”, tornou-se parte de
suas vidas, compondo, dessa forma, suas identidades pessoais e profissionais.
Assim sendo, ao recordarem suas trajetórias mediante uma “autodescrição
biográfica” (SCHÜTZE, 1987) elas realizaram um trabalho de reflexividade,
apontando várias tomadas de decisões, e, nesse mesmo sentido, em um movimento
de investimento de si, falaram da vida, das escolhas de formação e das experiências
com a profissão. Desse modo, “cada narrativa é o reflexo da maneira como o
caminho percorrido, foi compreendido, a formação definida e o processo
interpretado” (NÓVOA, 2010, p. 213).
A intenção, ao socializar as trajetórias das professoras, vincula-se
teoricamente as proposições de Nóvoa (2000) quando afirmar que: “a maneira como
cada um de nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos como
pessoa quando exercemos o ensino” (NOVOA, 2000 p. 17). Portanto, considerar as
trajetórias de vida-formação-profissão nos possibilita conhecer, de algum modo, as
razões para suas as escolhas formativas e profissionais, destacando que tais
escolhas ocorrem num movimento inventivo da vida, um percurso, a princípio, nem
sempre definido e demarcado, mas vivido e concebido no correr da vida e nos
diversos atravessamentos vivenciados pelas professoras.
Para as professoras-macabéas a profissão se constituiu como meio de
afirmação pessoal e social. Este espaço de narrar suas trajetórias pode ser
considerado como uma possibilidade de produzir um outro conhecimento sobre a
profissão docente e as trajetórias de professoras de escolas rurais. Um
45

“Envolvem reflexões sistemáticas do narrador, logo portador da história ou do acontecimento sobre
motivos, fatores de dissolução e condições no decorrer dos acontecimentos”. (SCHÜTZE, 1987, trad.
DW, 2003, p. 25)
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conhecimento mais adequado para compreendê-las como pessoas e como
profissionais e mais útil para conhecer suas histórias, descrever suas práticas,
compreender seus dilemas e perceber as tensões e o modo como gerenciam tais
questões, tomando como referência a docência em escolas rurais. Assim sendo,
mediante a publicização de suas narrativas de vida-formação-profissão foi possível
“compreender melhor o destino profissional dos professores, bem como, as
determinantes desse destino” (HUBERMAN 2000 p. 34), em uma articulação com os
seus contextos biológicos e experienciais.
Nessa perspectiva, o retrospectivo, o (auto)biográfico, constitui-se nessa
pesquisa, como um dispositivo facilitador da produção de sentido nas narrativas. O
desenvolvimento da investigação revelou que a construção da identidade
profissional das professoras-macabéas se intercruza com a dimensão pessoal,
através de uma linha de continuidade que resulta de seus contextos espaciais
(cidade-roça-cidade), sociais e biológicos, acrescidos das “pessoas-charneiras” que
atravessaram tais contextos. Assim, as narrativas de vida contam itinerários ao longo
dos quais “os autores qualificam as suas experiências de vida, contam múltiplas
mudanças geográficas, socioculturais, profissionais na busca de condições
otimizadas, para a pessoa fruir seu ser-mundo” (JOSSO, 2010, p.117).
Desse modo, é importante considerar os espaços-tempos e as situações de
reflexões partilhadas aqui e tomando-as como promotoras do desenvolvimento
pessoal e profissional nas trajetórias das professoras-macabéas, socializadas
através do movimento de “caminhar para si” (JOSSO, 2010), de um esforço de
“conhecimento de si” (SOUZA, 2006) e de seus percursos. Esse movimento de
autopoiese, ou seja, de uma autorrevelação de si que se desvelou mediante o narrar
de suas histórias, possibilitou as professoras falarem da vida teorizando a profissão
e ao narrarem à profissão teorizaram coisas da vida, sugerindo uma “pluralidade de
leituras possíveis de uma mesma experiência” (JOSSO, 2010, p. 99).
A que se destacar ainda que, como nem tudo pode ser contado, a narração
de cada uma das professoras-macabéas, a partir de um olhar do presente, é
orientada pela reconstituição subjetiva dos que estas julgam ser experiências
significativas apresentadas como testemunhos de suas construções identitárias
enquanto professoras de Geografia de escolas rurais. Assim sendo, os recortes de
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vida/trajetórias feitos por elas são importantes para explicar o movimento de
produção de si e compreender o modo como se tornaram o que hoje são. Nesse
sentido, cada “fato lembrado é sempre atualizado pelas mudanças do próprio
indivíduo, as transformações de seus juízos e valores sobre a realidade” (MIGNOT,
1997, p. 32), evidenciando assim, “a maneira como essa pessoa define as situações
com que se viu confrontada e desempenha um papel primordial na explicação do
que passou” (HURBEMAN, 2000, p. 55).
Ao revelarem modos distintos de produzir a profissão e de ler a vida, as
professoras-macabéas acabaram por reforçar o princípio Satriano, com a seguinte
perspectiva: o homem define-se pelo que consegue fazer com o que os outros
fizeram dele. Nessa perspectiva, a compreensão/apropriação dos momentos
significativos de seus percursos pessoais e profissionais, constituiu-se como
condição necessária para que as professoras pudessem apropriar-se dos saberes
de que são portadoras, produzindo de certo modo, “biogeografias”, através do
esforço de decifração e interpretação suas trajetórias inscritas no espaço, no tempo
e nas experiências.
Esse mapa biográfico nos revelou pistas que sinalizam a elaboração
cotidiana do “ser professora”, revelando que o fazer-se professora, para cada uma
das professoras-macabéas, foi se configurando em momentos diferentes/distintos
em cada uma de suas trajetórias, ora influenciadas pela família, amigos,
professores, ora pelo processo de escolarização, pela formação na universidade e
pelas diversas experiências. Nesse constituir-se sujeito, ao dizer-se, de algum modo
elas declaram: “sim, sou eu, eu mesmo, tal qual resultei de tudo... Quanto fui, quanto
não fui, tudo isso sou... Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma”
(PESSOA, 1998, p. 32).
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V.DOCÊNCIA EM TRAVESSIA:
deslocamentos geográficos e ensino de
Geografia na roça

Eu atravesso as coisas e no meio da travessia - não vejo!
Só estava era entretida na ideia dos
lugares de saída e de chegada.[...]
O real não está na saída nem na chegada:
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.
(ROSA, 2001, p. 57)
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5.1. Viver aqui, trabalhar lá: mapeando as travessias das professorasmacabéas

É preciso ver o que não foi visto [...].
É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir,
e traçar caminhos novos ao lado deles.
É preciso recomeçar a viagem. Sempre.
O viajante volta já.
(Saramago, 1984, p. 76).

Chegar à escola, por vezes, não é uma tarefa simples, embora esse seja um
trajeto corriqueiro, quase um “ritual”, realizado pelas professoras que moram na
cidade e exercem a docência em escolas rurais.

Realizar esse deslocamento,

cotidianamente, exige uma postura de persistência e coragem diante das
adversidades que atravessam os caminhos do sertão, paisagem peculiar e
geograficamente inspiradora. Durante minhas observações dentro dos carros, indo
para as escolas, escutei, por diversas vezes, e pela voz de muitas professoras a
seguinte frase: “Essa vida aqui não é fácil”... O percurso é, por um lado, marcado
pelo silêncio de quem não só aprecia a paisagem do sertão, mas de quem parece
guardar as especificidades da ‘labuta’ diária de ser professor no meio rural. Por outro
lado, movidas pelo balanço do carro, onde vidas e histórias circulam, essas mesmas
professoras narram singularidades de uma docência que se faz em trânsito, entre
estradas e pontes, entre cactos e mandacarus, entre chegadas e partidas.
Os caminhos até a escola, registrados durante a pesquisa de campo,
demarcam uma paisagem peculiar do sertão. Dentro do carro, entre curvas e
ladeiras, é possível observar a caatinga, os poucos animais que circulam debaixo de
muito sol, alguns botecos e algumas casas distantes umas das outras. Durante
minhas “andanças”, foi possível contemplar um trajeto de muitas exuberâncias, com
uma paisagem marcada pela seca e um pôr do sol tipicamente sertanejo, espetáculo
diário. Para além dessas questões, o percurso (cidade-roça-cidade) tem se
constituído como um espaço-tempo onde docência e vida estão entrelaçadas. As
narrativas das professoras evidenciam que os deslocamentos entre a casa e a
escola têm se tornado, também, um espaço produtor da profissão, exigindo dessas
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professoras uma constante travessia, na qual “é preciso recomeçar a viagem.
Sempre” (SARAMAGO, 1984, p. 76).
Tomadas por essa continuidade de travessia, as professoras foram
mobilizadas, nesta pesquisa, a verem em seus trajetos o que está lá, o que acontece
no cotidiano, mas que nem sempre é pensado, enxergado e visualizado. Nesse
sentido, como destaca José Saramago (1984, p. 76): “É preciso voltar aos passos
que foram dados, para os repetir, e traçar caminhos novos ao lado deles”. A
intenção, portanto, é que, ao falarem sobre os trajetos, realizados entre a cidade e a
roça, elas pudessem observar seus percursos diários, prestando atenção no que
sempre vêem, mas, desta vez, pensando sobre tais questões em articulação com a
docência.
A marca da travessia desencadeada por Guimarães Rosa (1986) também é
fértil para problematizar/pensar essa docência em travessia, pois, assim como
propõe o poeta, as travessias percorridas pelas professoras da cidade até as
escolas rurais não se constituem apenas um translado, um deslocamento espacial.
O ato de fazer travessias, por sua vez, é considerado um exercício do olhar apurado
do que passa, acontece, exprimindo os muitos deslocamentos (geográficos,
simbólicos e experienciais) das professoras itinerantes.
Ao narrarem suas travessias e translados, estas professoras são mobilizadas
a enxergar além do lugar comum e captar a peculiaridade da paisagem, das
pessoas e de seus colegas professores, prestando atenção em situações que não
estavam evidentes, mas que fazem parte de seus cotidianos pedagógicos. Assim
sendo, a viagem-travessia feita por cada uma das professoras permite que muitas
coisas aconteçam, atestando, em certa medida, que aquele que viaja possui o ‘eu
movente’. O sujeito, ao mesmo tempo em que viaja, pensa, reflete e atribui sentidos
à profissão e aos descolamentos feitos, podendo provocar mudanças na pessoa do
professor.
Considerando este contexto, conferimos, então, status aos deslocamentos
geográficos das professoras (cidade-roça-cidade), perspectivando, desse modo, que
“o real não está (apenas) na saída (cidade), nem na chegada (escola rural); ele se
dispõe para a gente é no meio da travessia” (ROSA, 1986, p. 50). Nessa docência
em travessia, muitos encontros, de várias ordens pessoal e profissional acontecem,
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desencandeando, assim, o que Bakhtin (1988) denominou de “cronótopo da
estrada”, compreendido pelos vários tipos de encontros que acontecem pelo
caminho quando pessoas se colocam em movimentos alternados: de entrada e de
saída, de começo e de fim do percurso, de chegada e de partida, do perto e do
longe, de rural e de urbano. Essa ‘dialética da travessia’, aponta um caráter cíclico
da vida e da docência, presente nos itinerários narrados pelas professoras dessa
investigação.
Desse modo, consideramos que, assim como as obras rosianas, a travessia é
quase sempre compreendida como um movimento de aprendizado, que acontece de
modo individual e coletivo para cada uma das professoras. Nos caminhos
percorridos, as professoras revelam suas vidas, narram suas práticas e inventários
docentes, atribuindo sentidos e significados às experiências vivenciadas durante os
deslocamentos. Os caminhos atravessados pelas professoras até às escolas rurais
são marcados por uma paisagem peculiar do sertão, com suas caatingas de árvores
verdes e cinzas, com suas flores e plantas, roças, arados, cancelas e animais. Entre
um povoado e outro, ali estão às escolas rurais, que mesmo com suas condições
peculiares, enfrentando muitas adversidades, são portadoras de vida e geradoras de
esperanças para os sujeitos inseridos nesses contextos.
É importante destacar que, numa discussão de cunho um pouco mais
geográfica, a apropriação dos espaços pelas pessoas é marcada, historicamente,
pelos deslocamentos que os sujeitos se realizam de um lugar para outro. Estes
deslocamentos estão atrelados a diversos fatores de ordem natural, política,
religiosa, social e econômica, produzindo a mobilidade das pessoas em espaçostempos diferenciados. É nessa perspectiva, portanto, que se inserem as dinâmicas
dos deslocamentos cidade-roça-cidade vivenciados pelas professoras-macabéas.
Essas dinâmicas foram ocasionadas, sobretudo, pela materialização de políticas, no
âmbito educacional, que há algumas décadas têm provocado o deslocamento de
profissionais da educação da cidade para exercerem a profissão em espaços rurais.
Este movimento trata-se de um evento relativamente recente, pois antes da
oferta do Ensino Fundamental Séries Finais em espaços rurais, o comum era
encontrar professores da própria comunidade rural, muitas vezes leigos, os quais
ministravam aulas apenas nas séries iniciais. O deslocamento dos professores da
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cidade para roça deve-se, principalmente, à implantação do Ensino Fundamental
Séries Finais em escolas localizadas em espaços rurais, a partir da segunda metade
da década de 90 do século passado, impulsionada por força de estímulos do
governo federal.
Assim, os deslocamentos cidade-roça-cidade vivenciados por professores
urbanos em escolas da roça podem ser compreendidos, conforme teoriza Andrade
(1998), como sendo migrações temporárias ou migrações diárias, comuns nos dias
de hoje, pois a maioria das pessoas, para exercer seu ofício, “desloca-se de casa
para o trabalho e do trabalho para a casa todos os dias” (ANDRADE 1998, p. 61).
Este fenômeno, quando pensado para o contexto de mobilidade entre professores
da cidade na roça, pode ser concebido também como “migração por um turno”
(SANTOS, 2006), viabilizada mediante a oferta de transporte escolar (nem sempre
adequado), cedido pelas prefeituras municipais que garantem o deslocamento diário
dos professores para lecionarem nas escolas rurais.
Este movimento diário acaba influenciando na constituição das identidades
docentes, uma vez que, de certo modo, “o núcleo original de nossas experiências é
constituído por essa relação sensível e dinâmica do nosso corpo-espaço com o
espaço que nos engloba e no qual encontramos outros corpo-espaços” (DELORYMOMBERGER, 2012, p. 66). Nesse mesmo sentido, as professoras-macabéas, ao
migrarem da cidade para a roça e da roça para a cidade, apartam-se, ainda que
provisoriamente, de suas realidades/vivências urbanas.
Assim, com a imersão no rural, operacionalizam “estratégias e táticas”
(CERTEAU, 2001), trocas de culturas, de saberes e vivências, marcando seus
corpos com as interações entre os sujeitos-alunos rurais e com experiências
socioespacias, desvelando uma espécie “biogeografia”. Nesse sentido, “[...] a
presença da escola na roça, para onde se deslocam motoristas levando professoras
da cidade demonstra a importância que tem esta instituição na intensificação dos
fluxos culturais entre a roça e a cidade” (SANTOS, 2006, p. 111).
Nessa

perspectiva,

os

deslocamentos

geográficos

realizados

pelas

professoras-macabéas influenciam diretamente na identidade individual (pessoal),
coletiva (profissional) uma vez que novas experiências são influenciadas pelas
trocas culturais, novos costumes, novos valores, saberes e práticas que vão sendo
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tensionadas com outras identidades, construídas ao longo das vivências/interações
sociais movidas pela tríade espacial cidade-deslocamento-roça. Desta forma, as
relações tecidas por estes sujeitos oriundos de diferentes “[...] espaços geográficos
vão sendo tensionadas, negociadas, favorecendo a emergência de terceiras
identidades” (SANTOS, 2006, p.111), visto que a identidade é algo que não é fixo,
ao contrário, move-se e se constrói na relação com os outros e com o mundo, dando
margem a mais de uma interpretação porque está em constante transformação
(RIOS, 2011).
Os caminhos percorridos pelas professoras dessa investigação, também
denominado de movimentos pendulares46, carregam particularidades no que se
refere às condições das estradas e dos transportes, em sua maioria, precários. A
distância geográfica percorrida varia de oito a cinquenta quilômetros, em um tempo
que varia entre vinte minutos a duas horas, conforme podemos ver no quadro a
seguir. Esse tempo cronológico é suficiente para que as professoras pensem a vida
e falem sobre a profissão.

Quadro 04 – Deslocamentos Geográficos
Professora

Escola

Município onde
mora

Zona rural que
Trabalha

Professora
Mirian
Professora
Marta
Professora
Eliciana
Professora
Maria
Lourdes
Professora
Adriana
Professora
Kaína

Padre Cícero

Araci

Quererá

Deslocamento
Geográfico (KM)
Cidade-roça
10

São Vicente

Serrinha

Mombaça

10

Cristóvão
Colombo
Escola José
Carneiro de
Oliveira
José Valdir
de Santana
Castelo
Branco

Araci

Riacho do Boi

12

Serrinha

Água Boa

13

Tucano

Rua Nova

18

Tucano

Mandacarú

52

de

Fonte: Pesquisa de Campo, março de 2012.

46

A expressão “movimento pendular” é utilizada para designar os movimentos cotidianos das
populações entre o local de residência e o local de trabalho.
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O quadro apresenta informações importantes no que concerne aos
deslocamentos feitos pelas professoras, sendo possível visualizar a quilometragem
percorrida até cada escola. Além disso, podemos destacar aqui, conforme aparece
nas narrativas, o tempo gasto em cada um desses trajetos e as condições
estruturais e organizacionais que configuram esses percursos.
Todos os trajetos até as escolas rurais começam com estradas asfaltadas e
em certo momento continuam em estradas de chão/terra. São estradas possíveis de
serem trafegadas sem muitos transtornos, embora alguns trechos, sobretudo, os que
são cortados por pontes, apresentem situações de risco, em virtude das más
condições estruturais dessas pontes. Outros trechos são marcados por áreas
propícias a atolamentos, alagamentos e areal, o que também dificulta e torna difícil a
chegada até a escola.
A partir das narrativas das professoras-macabéas, é possível acessar as
especificidades dos deslocamentos realizados por elas, como sinaliza a professora
Mirian.

[...] Agora não é mais a carona, a carona desavisada, a carona que
você não sabe o que é que vai vim. Também não são os carros
velhos, agora está legal, agora é um carro confortável, só vão no
carro cinco professores, o transporte sai na hora certa, chega na
hora certa. A questão é que de quando eu trabalhei até hoje o
transporte tem melhorado, de quando eu comecei para hoje é anos
luz, aqueles carros à botijão eu já andei, [...] hoje está se
fiscalizando mais, melhorou muito. O transporte melhorou muito. O
prefeito atual cascalhou boa parte da estrada que era de massapê,
onde era complicado passar até de carro e a pé. O massapê colava
no seu pé, fazia uma bota, então até para você chegar andando você
tinha que se equilibrar num corda bamba, era muito complicado para
chegar até a escola. Quando chovia você tinha que ir por outra
estrada e, mesmo assim, essa ladeira para você vencer era difícil,
mas como ele encascalhou a estrada toda, quando chove fica
devagar, fica aquele negócio cheio de buraco às vezes, fica um
pouquinho ruim com a chuva, mas dá para ir. Eu saio de casa dez
para seis (noite), e chego em casa dez e quarenta da noite. Se eu
trabalhasse na cidade eu ganharia mais tempo, cerca de 1h. [...]
Acho que esse tempo do trajeto tinha que ser valorizado, apesar de
que hoje já está mais valorizado, já tem certo acréscimo financeiro
para quem está na zona rural, mas para mim ainda não é o merecido
(professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa 2012).
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Ao tomar o percurso cidade-roça-cidade, ou mais especificamente casaescola-casa, a professora Mirian destaca questões importantes sobre o trajeto. A
primeira delas diz respeito às boas condições dos transportes e da estrada, o que,
de certo modo, tem ajudado na rotina de mobilidade/tráfego até a escola, evitando
alagamentos/atolamentos em tempos de chuva, tornando a chegada até a escola
mais confortável, menos difícil e perigosa. Outra questão evidenciada é o tempo
referente ao trajeto, o qual gera aumento de carga horária do trabalho docente, nem
sempre valorizado financeiramente. Ao destacar a possibilidade de ganhar uma hora
de seu dia caso trabalhasse na cidade, Mirian sinaliza que este tempo (cronológico)
poderia ser vivido e valorizado (financeiramente) de outro modo.
Essa questão da valorização financeira do tempo gasto no deslocamento
(cidade-roça-cidade) foi também problematizada pela professora Kaína.

[...] nós somos concursados para vinte horas, mas, na verdade, a
gente trabalha quarenta, você passa quatro horas da sua vida, além
do que você trabalha nesse trajeto de vim da cidade para a roça.
Sem ser remunerado o suficiente para isso, a carga horária da
estrada em si não conta financeiramente, esse é um dos grandes
desafios de trabalhar numa escola tão longe, é uma angústia não só
minha, mas de muitos professores. Afinal de contas, você passa
quatro horas da sua vida todos os dias dentro do carro, além do que
você trabalha também nesse trajeto de vim para cidade, vem para o
povoado, isso sem ser remunerado (professora-macabéa Kaína,
Entrevista Narrativa, 2012).

A narrativa da professora Kaína explicita uma veia política que sugere
otimização financeira do tempo gasto no trajeto, uma vez que, para as professoras,
devido à longa distância da escola, o tempo do deslocamento equivale à mesma
carga horária de trabalho em sala (20h semanais). Dada essas condições de
trabalho, a professora Kaína, juntamente colegas de profissão, precisa está
disponível quarenta horas semanais, contabilizando tempo do trajeto e tempo da
aula. Entretanto, estes professores só são remunerados para vinte horas semanais,
considerando apenas a carga horária específica do trabalho desenvolvido em sala
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de aula. Cabe destacar, ainda, que a busca por valorização desse tempo de
deslocamento resultou, recentemente, em benefício/auxílio para os professores que
saem da cidade para trabalharem em escolas rurais, o qual foi concedido pela
prefeitura do município de Tucano, em atendimento ao que propõe o Plano de
Cargos e Carreira.
Entretanto, considerando a distância da escola (cinquenta km de estrada de
chão) na qual a professora Kaína trabalha, essa ajuda de custo/auxílio pode ser
considerada insuficiente, pois há uma duplicação de carga-horária, mas não uma
duplicação salarial, o que tem se constituído, segundo Kaína, um desafio para os
professores que precisam lidar com essas condições de trabalho.
Sobre essa questão do deslocamento e as condições do mesmo, a
professora-macabéa Maria de Lourdes nos conta suas vivências.

Tenho que está no ponto entre 12:30h e 12:40h, da minha casa para
o ponto não é tão perto. [...] No ponto, a gente fica lá esperando o
carro, no sol, não tem uma cadeira para você se acomodar, você tem
que ficar ali em pé. Quanto ao carro, esse não tem estrutura
nenhuma, é tudo quebrado, quando chove você tem que puxar o
vidro, o vidro ele é solto, o lugar de abrir é um arame, se chover ele
molha tudo [...] O motorista, o dono é maravilhoso, mas o carro não
tem estrutura nenhuma, a gente vem sempre comentando isso, mas
não muda, é política, os políticos não vêm o bem-estar do professor
[...] o carro é aquele carro acabado. Na realidade, o que é bom é o
carinho, a viagem, as pessoas que estão ali, vamos conversando,
discutindo. [...] Mas a viagem é uma viagem boa no inverno porque
você vê uma paisagem linda e maravilhosa, mas quando chega o
verão é só poeira na sua cara, hoje não tem mais tanta porque eles
fizeram um asfalto, mas antes era muito sofrimento, chegava todo
mundo adoecido de gripe, de rinite, porque a poeira que a gente
tomava naquele percurso era demais [...]. Na realidade, você vai para
escola e já chega cansada, quando chega em casa no início da noite
já está acabada (professora-macabéa Maria de Lourdes, Entrevista
Narrativa 2012).

A narrativa da professora Maria de Lourdes nos mobiliza a pensar o quanto a
docência atravessa o cotidiano das pessoas, apontando que ser professora
extrapola o contexto da sala de aula. Ao situar o ponto e as condições de espera do
carro, essa professora destaca condições de trabalho docente. Na verdade, não se
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trata apenas da espera do carro, “o ponto”, bem como o deslocamento da cidade
para roça, constituem-se como lugares que antecipam o trabalho em sala de aula,
mas não antecipam a condição do “ser professor”. Esses espaços sugerem, então,
“modelos indutivos de trabalho docente”47, permitindo-nos situar a docência para
além do espaço da sala de aula.
A professora Maria de Lourdes sinaliza, ainda, as péssimas condições do
carro que a transporta até a escola. Assim, em tom de crítica e desassossego,
evidencia o descaso/abandono dos órgãos públicos quanto a essas questões. Por
outro lado, valoriza o deslocamento, posto que este possibilita o encontro com o
outro (professor), favorecendo interações positivas entre os colegas de trabalho. Em
tom de pesar, finaliza a narrativa destacando as condições da estrada, enfatizando
que houve melhoria, por conta do asfalto, o que, segundo ela, não diminui o cansaço
físico.
A professora Eliciana também ressalta que o espaço-tempo do trajeto tem se
constituído como um espaço-tempo promotor de interações entre os professores.

Eu gasto geralmente dez minutos, pela BR 316. Eu venho de carro
próprio, com outros dois colegas de trabalho; é muito divertido
porque a gente vem conversando, falo mais de coisas íntimas
mesmo nas conversas, porque meus colegas de trabalho são amigos
mesmos de muitos anos, são amigos e não somente colegas de
trabalho, da escola a gente fala pouca coisa, mas sempre sai uma
coisa ou outras sobre a nossa profissão (Professora-Macabéa
Eliciana, Entrevista Narrativa 2012).

Os sentidos expressos na narrativa da professora Eliciana validam que
durante o percurso (cidade-roça-cidade) é possível interagir com os colegas,
estreitar os laços de amizade, contar e ouvir histórias engraçadas, socializar
algumas angústias e alegrias do ser professora. Isso porque são muitos os assuntos
com-partilhados nas idas e vindas, entre uma curva e outra, entre uma paisagem e
outra, entre uma parada e outra. São espaços-tempos que saltam os muros da
47

“Modelos de compreensão e interpretação baseado no estudo de sistemas de ação nos quais os
docentes atuam” (TARDIF & LESSARD, 2012, p. 39).
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escola e possibilitam pensar vida, a própria profissão, os desafios, as dificuldades e
as particularidades de ser docente em escolas rurais.
Em alguns contextos, os aspectos físicos dos deslocamentos geográficos
apresentam condições precárias do ponto de vista dos transportes, das estradas e
das condições mínimas de segurança, conforme aparece na narrativa da professora
Marta.

Por se tratar de um percurso casa-cidade para a escola-roça, a gente
precisa iniciá-lo um pouco antes do que, por exemplo, se eu
ensinasse na cidade [...] Então, logo depois do meio dia, eu tenho
que já está a caminho do “ponto”. O deslocamento é feito em um
transporte municipal, carros alternativos, que são usados para
transportar os professores/as para a escola. Esse transporte passa
por diversos pontos da cidade e isso é um dos motivos de muitas
vezes chegarmos depois do horário previsto para o início da aula.
Outra questão são as péssimas condições da estrada, sobretudo o
trecho que é estrada de chão, que durante a época de chuva, ficam
ainda piores. Não conto às vezes que enfrentamos situações do tipo
“o carro atolou”, e com isso não era possível chegar a até a escola
nesse dia. Durante esse percurso, é possível interagir com os
colegas, contar e ouvir situações engraçadas, socializar algumas
angústias e alegrias de ser professora [...]. Na verdade, a gente
procura sempre rir muito com as situações, se o carro quebra e a
gente tem que descer do carro, a gente desce sempre fazendo festa,
mas acaba discutindo sobre os prejuízos que a gente vai ter com
essas condições desse transporte. Então assim, não tem muito que
fazer porque na verdade somos muito reféns deles, do transporte
que disponibilizam para a gente, então a gente acaba tendo que ficar
muito refém dele, e torcendo pra que ele não quebre (professoramacabéa Marta, Entrevista Narrativa, 2012).

A narrativa desta professora sinaliza questões sobre o deslocamento,
apontando as condições físicas desse trajeto e as dificuldades enfrentadas nesse
itinerário, além de destacar implicações desse movimento no exercício cotidiano de
ensinar em escolas rurais. Isso fica evidente quando aponta as adversidades que
implicam na redução do tempo escolar, além da suspensão das aulas, devido os
problemas no transporte e/ou nas condições da estrada. Contudo, esse
deslocamento não é feito apenas de dissabores, pois, para a professora Marta, ele
possibilita também trocar experiências, ouvir o outro e socializar os dilemas e
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alegrias da docência, conferindo a docência o status de uma profissão marcada,
sobretudo, pelas de interações humanas (TARDIF & LESSARD, 2012). Além disso,
Marta sinaliza “táticas”48, aprendizagens e situações específicas para quem realiza
cotidianamente o percurso cidade-roça-cidade.
Ainda sobre as questões de deslocamento, a professora-macabéa Kaína
narra:

Eu trabalho em uma localidade que é uma das mais distantes da
sede à aproximadamente 50 km (estrada de chão), por isso preciso
sair de casa sempre as 11:00h da manhã, é muito cansativo, pois
além do trabalho é muito tempo na estrada, eu só chego em casa as
19:00h, todos os dias. São quatro anos realizando esse mesmo
trajeto, ai pronto Mandacarú para mim é ali, eu vou e volto. Pelo
sentido que eu estabeleci com este lugar, parece que quando eu
venho para o Mandacarú que os meu problemas não vêm comigo, eu
chego dentro do ônibus a minha alegria é outra. [...] Com relação à
aprendizagem do trajeto, posso lhe afirmar que é a melhor, pois
vivenciamos, todos os dias, o caminho que a maioria de nossos
alunos percorre para ir à escola, e isso faz com que a gente possa
pensar em uma forma diferenciada de trabalhar com os mesmos,
respeitando suas vivências (professora-macabéa Kaína, Entrevista
Narrativa, 2012).

O excerto da narrativa revela que o trajeto realizado provoca deslocamentos
físicos, simbólicos e experienciais, constituindo-se, assim, um espaço-tempo de
aprendizagens, de socialização das experiências docentes e de reflexões sobre o
espaço de vivência dos estudantes. Nesse sentido, ao fazerem o percurso
diariamente, as professoras constroem possibilidades de apropriação do cotidiano e
da vida rural. Esse movimento, de certo modo, permite a cada uma delas, além de
falaram de si, pensarem a docência e as práticas a serem desenvolvidas no
exercício da profissão, na perspectiva de contemplar as singularidades do mundo
rural.
A professora-macabéa Adriana, em tom bastante ponderado, comum a
‘meiguice’ de sua pessoa, demarca esse espaço-tempo do deslocamento como
sendo algo bastante tenso da docência em escolas rurais.
48

“Práticas cotidianas, ato e maneira de aproveitar a ocasião” (CERTEAU, 2001, p. 47).
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[...] A gente sai de Tucano 11:45h e chega na escola por volta de
12:20h, não é que seja longe, mas... [...] a gente vai num carro que
não tem muitas condições, tem um vidro ali trincado, às vezes o
carro tá sujo, má conservação mesmo do próprio dono. No que se
refere ao dono, que é o motorista, tem-se muitos relatos de muitas
pessoas que não tem coragem de andar com ele porque ele não
enxerga bem, ele já é um senhor de idade, tem mais de 60 anos.
Então ele não enxerga bem, já relatei isso em várias reuniões, já
chorei em várias reuniões, porque eu tenho trauma de estrada e tal,
já relatei muito em reuniões só que hoje eu já prometi pra mim
mesma que não falo mais nada sobre isso [...] Mas a gente tem que
se dedicar aquele trajeto, até chegar à escola, então isso para mim é
um pouco desconfortável [...] o trajeto em si, possui uma estrada em
condições péssimas, a gente fica meio que tremendo daqui até lá,
porque a gente não vê uma boa condição na estrada. Fica melhor
quando chove, porque é uma estrada que tem muita poeira e eu sou
muito alérgica, eu sofro demais com isso, sofro mesmo, tem dias que
eu chego à escola mal, sem condições até de dar aulas, mas dou.
[...] A paisagem em si, é uma paisagem típica do sertão, muitas
vezes a gente vê animais mortos na estrada, muitas vezes animais
soltos na estrada por negligencia do dono, o que é um perigo.[...]
Mas de verdade, o bonito de se vê da paisagem é quando chove,
porque você vê a modificação da paisagem e é possível apreciar
melhor a geografia tão presente nesse trajeto. O que me desagrada
é a questão da estrada, da poeira, por conta da minha da minha
renite alérgica (professora-macabéa Adriana, Entrevista Narrativa,
2012).

Ao narrar com detalhes questões sobre o trajeto, a professora Adriana
destaca o tempo gasto em cada travessia, as condições estruturais do carro, bem
como o risco que corre por conta do motorista que sofre com problemas de visão.
Tais questões a deixa bastante angustiada, gerando insegurança e fazendo emergir,
por alguns momentos, o sentimento de medo que perpassa a travessia cotidiana. De
certo modo, tais sentimentos estão vinculados aos acontecimentos de sua história
de vida, posto que, em outros momentos da entrevista, ela narrou a morte de sua
mãe, fato ocorrido em sua infância, durante uma das viagens de sua família nas
imediações do trecho Salvador-Tucano (BR 116). É importante destacar que tal fato
biográfico marcou profundamente sua história de vida, a ponto de deixar
traumas/marcas negativas em relação às questões que envolvem estradas e
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deslocamentos, o que a faz lutar, mesmo que, em diversos momentos não a
escutem, por melhores condições estruturais do trajeto.
Os sentidos atribuídos aos trajetos são marcados pelas péssimas condições
da estrada, pelos perigos presentes no tráfego de animais e pelo sofrimento advindo
de sua renite alérgica intensificada pela poeira da estrada, causando implicações em
seu trabalho em sala de aula, como sinaliza em sua narrativa: “eu sofro demais com
isso, sofro mesmo, tem dias que eu chego à escola mal, sem condições até de dar
aulas, mas dou” [...]. Por essa razão, tendo em vista questões de saúde, ela prefere
dias chuvosos, sem poeira, período também onde as paisagens do sertão ficam
mais bonitas, o que possibilita uma melhor apreciação da Geografia presente na
travessia.
Por fim, é importante destacar que, durante os trajetos realizados no
trabalho de campo, nos diversos transportes, pudemos conviver de perto com as
singularidades e o jeito original de cada professora-macabéa em lidar e apreender o
deslocamento, ficando explícito que essa travessia provoca descolamentos físicos,
simbólicos e experienciais, implicando diretamente em suas identidades docentes e
no exercício diário de ser professora em/de escolas rurais.

5.2 Implicações dos deslocamentos geográficos no exercício da profissão
docente

“Nada aí se passa que não seja o efeito de sua exterioridade”.
(Michael de Certeau, 2001, p. 126).

Os sentidos e significados atribuídos pelas professoras-macabéas sobre os
deslocamentos revelam que este espaço-tempo se constitui, em certa medida, como
um lugar também produtor da profissão, indicando que há implicações desses
movimentos geográficos no exercício da docência. Não se trata simplesmente de
deslocar-se, sem que nada seja apreendido pelas professoras. O trabalho docente
operacionalizado pelas professoras que em “gestos cotidianos” (CERTEAU, 2001)
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realizam o trajeto cidade-roça-cidade são marcados pelas “miudezas” e “grandezas”
desse percurso, desvelando, assim, que, na construção da identidade docente das
professoras-macabéas, “nada aí se passa que não seja o efeito de sua
exterioridade” (CERTEAU, 2001, p. 47), ou ainda, nada se passa na exterioridade,
que, de algum modo, não esteja vinculado às interioridades das experiências
vivenciadas pelas professoras-macabéas.
Nesse sentido, as professoras-macabéas, através de suas “biogeografias”,
narram as circunstâncias espaciais de suas experiências, vivenciadas em seus
deslocamentos

geográficos

(cidade-roça-cidade),

tornando-se

um

espaço

significativo donde emergem representações, significações e valorações. Assim
sendo, os espaços percorridos no trajeto até a escola, não se configuram apenas
com uma passagem, como um translado, mas como uma imersão do corpo no
espaço e do espaço no corpo, materializando uma espécie de dialética espaçocorporal, onde “homens habitam os espaços e os espaços os habita; eles constroem
o espaço e o espaço os constrói; eles fazem significar o espaço, e o espaço confere
sentido aos seus e à sua ação” (DELORY-MOMBEGER, 2012, p. 70).
Há, então, uma complexidade que envolve o ato da travessia (simbólica e
concreta), que ao apreender a cidade e a roça e os confortos e desconfortos do
percurso, torna-se integrante da experiência das professoras-macabéas, implicando
na constituição de suas identidades docentes, bem como na orientação e
(re)elaboração de suas práticas pedagógicas/cotidianas. Esse movimento do trajeto
inscreve-se numa geografia pessoal apreendida pelas professoras-macabéas, sendo
que para cada uma delas “esse espaço ganha sentido numa sequencia temporal e
existencial particular [...] para nenhuma delas esses espaços será igual ao que foi na
véspera e ao que será no dia seguinte” (DELORY-MOMBEGER, 2012, p. 78).
Por isso, tomando tal realidade, convém problematizar algumas questões: que
profissão é essa que, também, se faz no caminho até a escola e na volta para casa?
Eis aí, mais uma eminência da docência e um resultado dessa investigação: a
docência se configura como uma profissão que também se materializa nessa
travessia, entre o urbano - espaço da vida e o rural – território da profissão. Nessa
perspectiva, tais deslocamentos se constituem como espaços onde se pensa,
questiona e produz a profissão, por isso são concebidos epistemologicamente nessa
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investigação como entre-lugares49, ou seja, um terceiro espaço físico, simbólico e
subjetivo, produtor e anunciador da profissão docente.
Nesses entre-lugares são estabelecidas relações entre o lugar (cidade) de
cada professora com o lugar de seus alunos (roça), configurando-se como um
espaço de ligação entre o modo da vida urbano e rural, como sinaliza a professoramacabéa Marta: “Essa questão do carro é muito interessante, porque a gente entra
no carro sendo urbana e vai aos poucos sendo contagiada pelo trajeto, pelo rural, ali
mesmo as coisas vão se organizando em nós”. Assim, “ao explorar esse terceiro
espaço, temos a possibilidade de evitar a política da polaridade e emergir como os
outros de nós mesmos” (BHABHA, 2010, p. 69). Esses deslocamentos são espaços
movidos pela lógica espacial (percursos cidade-roça) e por uma lógica imaterial e
subjetiva que ocorre durante a travessia cotidiana, significando, em diferentes
âmbitos, a vida e a profissão.
Desse modo, o “entre-lugar” pode possibilitar a elaboração de estratégias de
subjetivação singular e coletiva, que dão início a novos signos de identidade
(BHABHA, 2010) e a novas maneiras de compreender os contextos. Portanto, o
entre-lugar move o reconhecimento de um outro lugar e de uma outra posição das
coisas, possibilitando a invenção criativa da existência humana, do encontro com o
outro, a partir de uma identidade docente construída pela posição do eu no mundo e
nos espaços que ocupa, e nos caminhos que atravessa. Isso mobiliza, de algum
modo, uma reinvenção de si em cada professora, mediante o ato de pensar e
produzir a profissão dentro do carro, entre idas e vindas, entre chegadas e partidas.
O entre-lugar é um local intersticial (BHABHA, 2010), isto é, um lugar onde a
passagem confere movimento, desestabiliza as polaridades entre vida e profissão,
permitindo que elas se mesclem e, ao mesmo tempo, permaneçam separadas em
suas singularidades. O conceito de entre-lugar sinaliza um determinado arranjo

49

O conceito de “Entre-Lugar” decorre da ascensão de determinados fenômenos e elementos que
passaram, notadamente nas últimas décadas do século XX, a demarcar a necessidade de novos
olhares e interpretações das relações humanas exercitadas nas regiões periféricas do complexo
espacial do mundo, principalmente quanto ao sentido de pertencimento das pessoas em relação a
esses locais (BHABHA, 2010).
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espacial, caracterizado por ser fronteira e passagem, de modo que, ao mesmo
tempo em que separa e limita, possibilita o contato e aproxima.
É portanto, no entre-lugar, onde o horizonte e as fronteiras estão mais além,
que as professoras buscam o estabelecimento de sentidos possíveis para significar
a vida e a profissão. Isso porque “na verdade você não só professora, você é uma
pessoa, não é uma máquina, então, no trajeto, no carro, está tudo junto, misturado
ali, por isso esse momento é um momento bom para essas duas coisas, para falar
da vida e também da profissão” (professora-macabéa Mirian, 2012). Nesse
entremeio vida e profissão se entrelaçam, fazendo desse entre-lugar, mediatizado
pelos deslocamentos geográficos, um lugar onde, também, se pensa e produz a
profissão, onde se olha e fala da vida.
Nesse sentido, narra a professora Mirian:

Então o trajeto se a gente for pensar pelo lado bom, e esquecer o
que é ruim, deixar o que é ruim de lado porque não engrandece em
nada, o trajeto ele tem os seus ganhos, tem suas coisas boas,
engraçadas, divertidas, servem até pra espantar a tristeza, às vezes.
[...] Na estrada, a gente conversa de um tudo, solta piada, o que
vamos comer amanhã, como é que vai ser determinado festejo da
escola, como foi a aula, se aconteceu alguma coisa na escola que
chamou a atenção, tipo a indisciplina de aluno, vamos comentando
daqui até lá, a vida do aluno, da família, do pai, do aderente, até
chegar lá na cidade. [...] A gente fala de traição, de coisas sobre a
nossa vida, de quem é que está na escola bagunçando, de quem não
está, do que foi que aconteceu com o problema da merenda. Além
disso, é um momento de perceber também se o colega está triste, se
está bem (professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa, 2012).

O excerto dessa narrativa revela que o tempo gasto no deslocamento não é
um tempo perdido, nem somente de murmurações e reclamações da estrada.
Durante os deslocamentos feitos, as professoras falam da vida, das tensões em
sala, do cotidiano com os alunos, da interação com a família-comunidade, das
dificuldades encontradas no dia-a-dia, dos afazeres domésticos, da preocupação
com família, das alegrias e tristezas da vida. Esta narrativa expressa, ainda, sentidos
profundos sobre o tempo do trajeto e como o mesmo é otimizado pelas professoras
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para falarem de si, de seus dilemas e conquista na profissão. Desse modo, o que
fica explicito é que no caminho para escola e na volta para casa, ali mesmo dentro
do carro, vida e profissão estão bastante imbricadas.
O relato da professora Kaína ratifica essas questões no que concerne aos
deslocamentos.

No trajeto é comum a gente conversar e elaborar projetos para a
escola. [...] Então assim, o carro, o trajeto é um espaço onde fluí
coisas fora do comum, não tenha dúvidas disso. Além disso, a gente
consegue ouvir muitas lamentações, parece que todo mundo ali
dentro do carro sabe da vida de cada um. Como a gente não tem
muito tempo para se reunir nos intervalos, a gente fala muito dentro
do ônibus, que o aluno é isso, que a gente precisa fazer isso na sala
de aula, se pudesse contar os ACs (reuniões pedagógicas) dentro do
ônibus seria perfeito, porque é onde a gente conversa mais. Eu acho
muito produtivo, sem dúvidas é bem produtivo, porque a gente
conversa, o professor fala. É o encontro de todos os professores com
a direção, com a orientadora pedagógica, então ali a gente fala do
professor, a gente fala do aluno. No carro, procuramos buscar
soluções para diversas situações dentro e fora da profissão. Falamos
de tudo, o que está dando certo [...]. Você não tem noção de coisas
que saem de dentro daquele carro, de choro, de alegria, de risada,
de tudo e tem dias que a gente dar tanta risada, está tão bem que a
gente que nem vê o tempo passar. No carro, nós não deixamos de
pensar na vida, na escola, nas coisas. [...]. É assim, dentro do carro a
gente está produzindo também, a gente acaba tendo muitos projetos
que nós fizemos e que deu certo saíram dali do carro, de dentro do
carro, então assim, nesse trajeto fluí coisas fora do comum. A gente
acaba na verdade criando uma família, criando laços [...] a gente
comenta, também, que esse dia de aula foi maravilhoso, ou que hoje
eu não estou bem porque tem um problema na minha casa. [...] O
básico do dia-a-dia de cada um nós sabemos, a vida acaba
circulando ali, a gente fala de namorado, de amante, de traição, de
filho, de mãe, de pai, de sonhos, de tudo isso, a base de tudo sai de
dentro do carro. (Professora-Macabéa Kaína, Entrevista Narrativa,
2012).

O ato de narrar experiências e situações vivenciadas no trajeto permite a
professora Kaína não apenas elencar fatos ocorridos durante o percurso, mas,
sobretudo, validar a importância que o trajeto confere a profissão. Ao possibilitar a
organização de projetos para escola e a socialização de ideias entre os professores,
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os sujeitos pensam a profissão de modo particular e coletivo. Os diálogos são tão
profícuos que esta professora considera que durante o percurso ocorrem reuniões
pedagógicas bem mais proveitosas do que as que ocorrem na escola. Desse modo,
o movimento de aproximação dos professores dentro do carro e o tempo do trajeto
possibilitam a busca de soluções para situações vinculadas ao campo da profissão e
da vida.
Ao destacar a relevância da “docência em travessia”, a professora Adriana
também ressalta as relações interpessoais e profissionais estabelecidas durante os
deslocamentos geográficos.

[...] No carro é muito divertido, porque a gente tem uma turma muito
divertida, a gente vai brincando, conversado sobre diversos
assuntos, vai contando piadas [...] É muito bom, nessa questão das
relações pessoais, é ótimo. [...] Geralmente a gente conversa sobre
as peculiaridades, o que está acontecendo na cidade e etc. [...]
Muitas vezes a gente fala de alunos, a gente até brinca que é um
mini AC dentro do carro, muitas vezes acontece isso: conversamos,
ah, tal aluno faz isso em minha aula, ah, mas em minha aula ele não
faz isso, porque a gente percebe que alunos tratam professores de
maneira diferentes, então às vezes a gente vai relatando isso
mesmo. A gente acaba discutindo coisas da profissão mesmo e
vendo a melhor forma de resolvê-las (professora-macabéa Adriana,
Entrevista Narrativa, 2012).

Neste excerto a professora destaca a diversão e o convívio sadio, afetivo e
produtivo estabelecido com seus colegas de trabalho durante o espaço-tempo da
travessia. Dentro do carro, além de conteúdos pessoais, informativos, são discutidos
também conteúdos de cunho pedagógico e didáticos. Desse modo, esses momentos
são também destinados para pensar questões vinculadas à profissão. Nesse mesmo
sentido, dentro do carro, cada um, a sua maneira, destaca problemas que surgem
no cotidiano pedagógico.
Esse movimento de encontro com o outro e com as experiências individuais e
coletivas, fundadores dessa docência em travessia, são partilhadas também pela
professora Mirian:
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No carro há uma troca das experiências, o tempo do percurso
permite reconstituir o conhecimento, reelaborar o conhecimento a
partir do olhar do outro e do meu. [...] Outra coisa, às vezes, a gente
só tem tempo de analisar o outro, eu falo do colega de trabalho e
talvez de conhecê-lo no carro porque na escola somente não é
possível. [...] Então, as pessoas que vão comigo no carro eram
minhas amigas e são mais por conta dessa aproximação, você senta
junto, não é só falar, como eu estou sentada junto aqui com você, um
colado do outro, é uma questão de afeto, até uma questão física,
corporal, que você tem com a pessoa, porque o carro proporciona
isso. Então é o tocar, é o sentir o outro que você não sente por
causa da agonia, porque a profissão não deixa, porque você entra
em uma sala e vai para outra, sua vida é corrida, são não sei quantos
empregos, são não sei quantas coisa para dar conta. [...] Então, aí é
que se aproveita mesmo esse momento, para tentar conhecer o
outro. [...] Nesse sentido, o trajeto ele é bom. No meu caso, eu avalio
assim, que ele é bom para se conhecer, conhecer o outro, e também
ele é bom porque muitas coisas da profissão você não pensa porque
no mundo acelerado de hoje não dá tempo e no carro você é
obrigado, o tempo está lá e você vai ter que aproveitar ele de alguma
forma. Então você senta fica quietinho e analisa. Então o trajeto não
é só coisa ruim, o trajeto ele tem os seus ganhos, tem suas
coisas boas, que é também esse encontro com o outro, consigo
mesmo e com a profissão (professora-macabéa Mirian, Entrevista
Narrativa, 2012, grifos meus).

Os sentidos que esta professora atribui a sua experiência durante o
deslocamento até a escola revelam uma dimensão humanizada da relação com o
outro, o qual configura-se para além de um colega de profissão. Dessa maneira, as
vivências têm possibilitado estreitar laços de amizade e fazer destes professores
muito mais que um grupo de profissionais. Há, portanto, nessa narrativa,
significações que ultrapassam o sentido físico de atravessar diariamente os
caminhos do sertão, tomando essa travessia como um espaço de conhecer a si
mesmo e o outro. É importante destacar que na escola os tempos e ritmos
estipulados pelos horários e calendários, a carga horária extensiva de trabalho,
muitas vezes não possibilitam tais aproximações, transformando professores em
apenas reprodutores de tarefas, à medida que tecnificam suas relações, privando-os
de espaços que favorecem o conhecimento de si mesmo e do outro.
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Desse modo, operar com o conceito de “biogeografia”, nesse trabalho, tornase pertinente, pois as narrativas evidenciam o quanto o trajeto de casa para escola e
da escola para casa implicam em questões de ordem pessoal e profissional,
demarcando que os deslocamentos exercem influencia sobre o corpo, do mesmo
modo que o corpo sofre influência dos deslocamentos, como sinalizam as narrativas
das professoras-macabéas Mirian e Adriana.

O trajeto cansa o corpo e a mente, não é a mesma coisa de que você
sair da sua casa e ir para escola ao lado, do que você ter que sair
meia hora, uma hora mais cedo para ir pra escola e chegar mais
tarde do que as outras pessoas, porque a escola ela é rural. O
balançar do carro mexe com você, mexe com o seu astral, mexe
com o seu humor. Imagine se a mulher estiver naqueles dias, então
você acaba ficando de certa forma com os nervos mais abalados, em
muitos dias não tem problema, não faz diferença, mas tem dias que
você tá bem mais sensível. Então, aquele trajeto, aquele caminho
faz diferença no pessoal e no profissional. O bom do trajeto é
isso, apesar de você sair mais cedo e chegar mais tarde em casa,
quando você vai... esse momento de você transitar é um momento
que às vezes você está com colegas, você vai pensar como foi a
aula ontem. Apesar de está tudo planejado, você começa a imaginar
o que você vai fazer quando estiver lá, então você amadurece mais
uma ideia, você está ali sentadinha quieta, então vamos pensar em
alguma coisa, vamos pensar na aula que vai acontecer (professoramacabéa Mirian, Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus).
O que é mais doloroso no trajeto é a minha rinite alérgica, por
conta da poeira ela fica atacada, eu chego à escola sem
condições de dar aula, muitas vezes. É o trajeto que provoca isso,
infelizmente. [...] É que de certa forma não é valorizado, porque o
corpo se desgasta, você tem que sair uma hora antes e chegar uma
hora depois, é cansativo (professora-macabéa Adriana, Entrevista
Narrativa, 2012, grifos meus).

As circunstâncias espaciais da experiência do trajeto e suas implicações no
território da profissão são desveladas nas narrativas das professoras Mirian e
Adriana. Ao evidenciarem o quanto seus corpos são marcados pelas adversidades
do deslocamento, essas professoras destacam que o trajeto faz diferença na
constituição do eu pessoal e profissional, possibilitando que se pense nas questões
da profissão dentro do carro, como aponta a professora Mirian: “você está ali
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sentadinha quieta, então vamos pensar em alguma coisa, vamos pensar na aula que
vai acontecer”.
Se por um lado o percurso significado pelas professoras configura-se como
um espaço-tempo de reflexividade sobre suas práticas docentes, possibilitando que
avaliem ações, planejem intervenções futuras, por outro lado pode provocar, nas
professoras, complicações de ordem física, como destaca Adriana: “por conta da
poeira ela (a renite) fica atacada, eu chego à escola sem condições de dar aula”,
Nesse contexto, a travessia é experimentada a partir do lugar do próprio corpo, é o
corpo que se desloca, e, junto com ele, também atravessam as subjetividades de
uma “topografia pessoal”50, desenhando maneiras únicas de cada professora
experienciar o percurso cidade-roça-cidade.
Outras implicações do trajeto no território da profissão são narradas pela
professora-macabéa Marta.

[...] como na escola a gente tinha poucos momentos coletivamente,
pensando e discutindo coletivamente, então aproveitamos o trajeto
para discutir algumas questões como por exemplo: o processo
pedagógico da escola, porque todos nós somos professoras da
cidade e que vai para lá, para escola da roça. Então é isso, na
escola nós temos poucos momentos juntos, só no carro é
possível reunir todos. Nessa trajetória a gente ouve histórias,
sobretudo as questões que envolvem mesmo os alunos. A gente
discute muito no carro, sem falar do próprio trajeto, que faz também
com que eu me identifique com a comunidade, eu consigo vê como
eles se reúnem, a alegria no rosto na hora que está raspando a
mandioca, fazendo farinha ou outras atividades rurais, dá para ver as
risadas, e a gente imagina ali aquele momento que é prazeroso. A
gente vai conhecendo um pouco também da comunidade
durante esse trajeto, vendo a paisagem, dá para vê até se o aluno
não foi para escola se ele está na roça. Então, no trajeto eu tento
também compreender a comunidade, apreender também que trajeto
meu aluno faz para chegar até a escola, as dificuldades que ele
passa, para tentar entender, de alguma forma, esse aluno. Assim,
eu consigo apreender a comunidade dos alunos e realizar o meu
fazer pedagógico dentro de uma perspectiva próxima da
realidade deles. É tão produtivo em sala [...] eu posso tratar mais na
aula sobre aquele espaço, e os alunos também trazem o rural para
sala de aula, a casa, a roça, o plantio, a colheita [...] eu tento, de
certa forma, fazer com que esse trajeto seja favorável para minha
50

Circunscreve um espaço específico para cada sujeito (DELORY-MOMBEGER, 2012, p. 72).
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prática, para me aproximar do rural, dos alunos. [...] Já que a gente
teve que levar um tempo para chegar à escola, eu tento, de alguma
forma, aprender no trajeto e contribuir para o aprendizado deles
(professora-macabéa Marta, Entrevista narrativa, 2012, grifos meus).

O excerto da narrativa da professora Marta também evidencia o quanto o
espaço-tempo do trajeto tem implicado na sua constituição de professora rural, bem
como tem possibilitado a discussão de questões de natureza pessoal e pedagógicas
com o grupo de professores. Nesse sentido, o trajeto não se configura apenas como
parte integrante da rotina coletiva dos professores, mas também como uma
apreensão individual e de valoração pessoal, que passa subjetivamente pelo modo
como cada professora experiência o trajeto, a travessia. Tomando “posições
avaliativas” significativas, Marta testemunha sua vivência no trajeto de modo
bastante singular, fazendo desse percurso um espaço-tempo de aprendizagens para
a docência.
Desse modo, essa professora aproveita o trajeto para apreender o máximo do
rural impresso no movimento diário do deslocar-se: “assim, eu consigo apreender a
comunidade dos alunos e realizar o meu fazer pedagógico dentro de uma perspectiva
próxima da realidade deles, isso assinala que a docência se constitui como uma

atividade de interações humanas (TARDIF & LESSARD, 2012). A narrativa releva,
portanto, que a “docência, profissão de relações humanas, trabalho com
coletividades e ao mesmo tempo centrado nas pessoas, na acolhida dos alunos se
reveste de uma importância particular” (TARDIF & LESSARD, 2012, p. 176). Nessa
perspectiva, as “geografias” apreendidas pela professora Marta durante o trajeto,
mobiliza, por meio da interação com os alunos e com o espaço da comunidade,
formas para aproximar o ensino de Geografia ao contexto rural onde se inserem
suas práticas.
O espaço-tempo do trajeto como mobilizador de uma docência que se
materializa nas interações humanas e produtor da profissão continua sendo narrado
pelas professoras-macabéas Marta e Maria de Lourdes.
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Esse momento no carro é um momento que a gente não tem na
escola, que é de estar junto, que é de ouvir se a pessoa está com
problema, de discutir sobre os alunos, o que é que pode melhorar, o
que é que pode ser feito para chegar mais perto desse aluno. Há
assuntos de toda natureza, os dilemas dos casamentos, os dilemas
dos filhos, no carro surgem inúmeras conversas. A volta não é tão
animada quanto à ida, a gente vive, por um lado, a alegria de estar
retornando para casa, porque a gente acaba ficando afastado da
casa da gente, dos filhos e aí fica aquela perspectiva do retorno [...].
Na volta, a conversa gira em torno da aula e dos alunos, do tipo: hoje
a quinta série estava impossível, outro pergunta: porque a quinta
série estava impossível? Outro professor diz: gente, hoje eu dei aula
apulso, meu Deus do céu, o que foi isso? Se eu pudesse eu não
entrava na sala. Outro: Ave Maria quando eu tenho aula na sexta
série eu fico para enlouquecer [...] Essas questões todas elas surgem
no carro, pós-aula, e nesse partilhar o cotidiano da escola e da
sala de aula, muitas coisas são solucionadas dentro do carro.
Desse modo, não deixa de ser um momento de planejamento,
porque a partir do momento que nos questionamos o porque que a
quinta série estava inquieta, por exemplo, precisamos pensar em
alguma coisa para que na aula de amanhã eles possam mudar o
comportamento. Então a gente já vai fazendo essa reflexão
pensando, de alguma forma, em ações para o dia seguinte.
(professora-macabéa Marta, Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus).

[...] No trajeto nós falamos dos problemas dos alunos, aquele aluno
que quer alguma coisa, aquele aluno que não quer nada, que só quer
atrapalhar. Com todos os professores juntos pensamos em
trabalhar algo para melhorar a situação dos alunos, o
aprendizado, aquele aluno que está tendo alguma dificuldade, então
a gente fala muito disso no carro [...] Também falamos de outras
coisas: de casamento, de namoro, de família, muito assim, coisas de
relacionamentos, que a gente conversa no dia-a-dia ali no carro. [...]
O momento do trajeto se torna prazeroso, esse momento no
carro é relaxante, a gente conta piada, dá risada, fala da vida, se
faz pessoa, se faz professora, é muito agradável, com isso a
gente chega à escola com mais disposição para trabalhar
(professora-macabéa Maria de Lourdes, Entrevista Narrativa, 2012,
grifos meus).

Ao valorizarem o espaço-tempo experienciados durante o deslocamento
(cidade-roça-cidade), as professoras Marta e Maria de Lourdes vinculam estas
experiências ao contexto da vida e da profissão, revelando que durante a travessia é
possível refletir sobre questões pertinentes à docência e também sobre questões
pessoais. As duas narrativas apontam o espaço-tempo do deslocamento como
sendo fértil para partilhar/refletir sobre os alunos, as dificuldades e conquistas do
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trabalho, os dilemas e tensões da sala de aula, e “nesse partilhar o cotidiano da
escola e da sala de aula, muitas coisas são solucionadas dentro do carro”, como
narra a professora Marta e reitera a professora Maria de Lourdes: “com todos os
professores juntos pensamos em trabalhar algo para melhorar a situação dos
alunos”. Há, portanto, uma fluidez marcada pelo encontro com o outro e consigo
mesmo, que promove a interação entre o eu pessoal e profissional.
Sendo assim, o deslocamento não se constitui apenas como uma passagem,
uma via de chegada até a escola, mas também como um espaço-tempo produtor da
profissão, ou seja, uma “ritualização” diária que fornece elementos para construção
da identidade docente, com implicações diretas no território da profissão. As
narrativas das professoras Marta e Maria de Lourdes conferem sentidos positivos
aos trajetos realizados, configurando-se como um campo de possibilidades para
socializar dilemas do cotidiano docente, refletir sobre suas práticas, suscitando
assim, de maneira individual e coletiva, modos de enfrentamentos e soluções para
questões inerentes à docência.
Desse modo, esta investigação tem apontado uma docência que também se
faz nessa travessia, tornando-se uma docência humanizada, na qual vidas são
contadas, histórias circulam, pessoas se encontram, experiências são partilhadas.
Na estrada, com chuva e sol, poeira e ventania, buracos e pontes, no balanço do
carro, vida e profissão se misturam, de modo que, falar de uma coisa se confunde
com a outra. Uma profissão que também é produzida e territorializada dentro do
carro, no caminho para escola e na volta para casa, docência em/entre travessias.
As análises revelam, ainda, que esse olhar para vida e para aos trajetos
realizados pelas professoras apontam a necessidade de reparar ainda mais na
pessoa do professor e em sua atuação docente, demarcando singularidades e
subjetividades impressas em seus trajetos diários. Nesse movimento de falar de si e
de suas experiências, cada professora oferece a si mesma a oportunidade de
retomar os seus trajetos, descrever as situações, observar os fatos e interpretá-los.
Quando narram a si mesmas estas professoras decifram-se, buscam a explicação
para os fatos e procuram dar sentido as experiências que atravessam, de modo que
“cada narrativa é o reflexo da maneira como o caminho percorrido foi compreendido
[...] e o processo interpretado” (NÓVOA, 2010, p. 213).
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As adversidades dos trajetos e os desgastes físicos, além dos riscos que os
mesmos oferecem, foram também narrados pelas professoras-macabéas, o que nos
faz também problematizar as condições de trabalho que lhes são impostas desde o
deslocamento, onde já começa a jornada diária de trabalho. Contudo, ao revelarem
essas questões tão presentes no cotidiano, as professoras-macabéas dão
visibilidade aos seus deslocamentos geográficos cidade-roça-cidade, inaugurando,
de algum modo, outras possibilidades de pesquisar a profissão professor e adentrar
outros universos pertinentes à docência, sobretudo em espaços rurais.
Esses caminhos são longos e repletos de percalços, mas são também
repletos de possibilidades. Por isso mesmo é sempre admissível pensar na profissão
e

na

vida,

a

cada

nova

travessia

diária.

Assim,

ao

investigar

as

trajetórias/deslocamentos de professoras de Geografia que moram na cidade e
exercem a docência em escolas rurais, considerando as especificidades desse
contexto diverso complexo, afirmo que, de algum modo, como nos disse Guimarães
Rosa (2001, p. 51) “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a
gente é no meio da travessia”. O que se torna urgente, portanto, é olhar devagar
para esse “gesto cotidiano” da travessia, que neste trabalho, constituiu-se como um
“gesto de pesquisa”.

5.3. Entre idas e vindas: modos de ser professora de Geografia da roça

“Eu me fiz muito mais professora de Geografia da roça, sendo professora de
Geografia da roça, na experiência, foi a experiência que me deu
oportunidade de refletir o que era ser professora de Geografia no espaço
rural, [...] então essa experiência talvez tenha sido meu maior momento de
formação para atuar nesse espaço”
(professora-macabéa Marta, 2012)

A problemática inserida na epígrafe desta seção do texto atravessa todo
trabalho de pesquisa, quando destacamos o modo como cada profissional se tornou
professora de Geografia da roça. Nesse sentido, buscamos, em seus percursos,
identificar as razões da escolha pela profissão, e, sobretudo, as razões de formação
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e de permanência. Em suas narrativas, assim como Marta, todas as professorasmacabéas revelaram que, durante suas trajetórias não tiveram formação específica
para

atuar

nesse

contexto

específico,

por

isso

fizeram

de

suas

vivências/experiências um espaço de formação e de construção da identidade
docente e de produção da profissão.
Para a professora-macabéa Marta, o tornar-se professora de Geografia da
roça teve suas particularidades e desafios, como destaca em sua narrativa.

No início foi muito difícil na verdade, porque foi um desafio. Na
verdade eu precisava aprender a ser professora de Geografia,
porque minhas experiências formativas não me davam essa
possibilidade de ser a professora de Geografia que eu desejava ser.
Era desafiante, primeiro está com uma disciplina nova até então,
dentro de uma área que não era a minha formação direta, em espaço
rural, sendo que era uma professora que morava fora desse espaço.
Então eu tinha que na verdade sair do meu lugar, sair da minha casa,
sair da minha cidade, vamos dizer assim, ir para o espaço que era
deles, levar em consideração todo aquele contexto, sendo professora
de Geografia. [...] Era muito desafiante, porque eu fico nesse dilema,
me cobrando, eu preciso levar em consideração o lugar que é deles,
que é a zona rural, e eu preciso também dar possibilidade do
conhecimento ser construídos por eles, mas sempre pensar de onde
eles vieram, que perspectiva e que sonhos de vida eles têm. E cada
vez que eu paro para ouvi-los, eu me sinto mais responsável por isso
em fazer uma prática que, sobretudo, leve em consideração suas
perspectivas de vida e as especificidades da comunidade rural. Isso
foi talvez o meu maior impulsionador. [...] Eu não podia chegar lá,
abrir o livro, como eu fazia muito no início também, que o livro era um
dos meus instrumentos pedagógicos, a gente praticamente seguia o
livro durante o ano, e ai eu fui me inquietando, eu não tenho
condições de chegar aqui em casa abrir um livro, preparar uma aula,
chegar no espaço da escola dar essa aula e voltar para casa sem
estabelecer nenhuma relação com os alunos e com o contexto rural.
Foi nesse contexto que eu me tornei professora de Geografia da
Roça [...] (Professora-Macabéa Marta, Entrevista Narrativa, 2012,
grifos meus).

Marta narra, em tom autodescritivo, os caminhos percorridos para constituirse professora de Geografia de escolas rurais. Essa professora-macabéa vincula sua
aprendizagem na docência em escolas rurais as suas experiências com a interação
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mediada pelo contexto rural e com os alunos-sujeitos rurais. Marcada pela
sensibilidade desse contexto, Marta é desafiada a propor um ensino de Geografia
que tenha significado para vida de seus alunos, fato que para ela se constituiu como
um desafio. Primeiro pela sua formação em Pedagogia e segundo pela
especificidade, que ela mesma já havia identificado: a de considerar o lugar, o
espaço rural e as vivências de seus alunos nas aulas de Geografia. Justificando e
“negociando sua competência” (TARDIF & LESSARD, 2012), ela aprendeu a ser
professora de Geografia de escolas rurais, escutando os alunos e seus anseios.
Além disso, dedicou tempo para realizar estudos tendo em vista ir muito além do que
propõem os livros didáticos. Sua relação com os alunos-sujeitos rurais e as
circunstâncias espaciais da experiência com o contexto rural, tem tornado Marta
uma professora de Geografia comprometida com tais questões.
Tomando esse contexto bastante emblemático, esta seção do texto tenciona
compreender o ensino de Geografia ministrado em escolas rurais, ao desvelar
modos e maneiras de ensinar nesse contexto específico. As professoras dessa
investigação revelam, em suas narrativas e nas práticas pedagógicas cotidianas
desenvolvidas em escolas rurais, que há uma necessidade de considerar em suas
aulas a realidade dos sujeitos desse espaço, fomentando o ensino de uma
Geografia viva, vivida, que parte da nascença da terra, dos alpendres das casas e
ganha o mundo. Esta nova concepção possibilita o enfrentamento de imposições de
um ensino e de uma Geografia urbana, evidenciando as questões do lugar e as
especificidades do rural em seus processos de ensinar e aprender em escolas
rurais.

Eu procuro sempre, no meu trabalho, trazer experiências da vida
deles. Se eu vou falar de algo, eu pego justamente a realidade da
zona rural, não começo de lá, de coisas distantes para chegar até
eles, eu busco começar da realidade deles aqui mesmo pegar as
raízes deles. Isso é possível porque já tem muito tempo que eu
trabalho com os meninos da zona rural. [...] No início, eu achava
estranho a linguagem deles, porque tem palavras que eu não sabia o
que significava. Hoje não, hoje eu procuro adequar meu trabalho,
minhas aulas, o conteúdo mesmo, com a realidade deles. [...]
Não é cem por cento, mas... hoje já é mais tranquilo, devido a
experiência, já tem mais de quinze anos, e eu sempre trabalhei em
zona rural, então eu já tenho experiência em relação a isso, mas no
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início não foi fácil não (professora-macabéa Eliciana, Entrevista
Narrativa, 2012, grifos meus).
Eu começo sempre da experiência com o lugar dos meus
alunos, para depois partir para uma coisa maior. Também tem a
questão de não subestimá-los porque, assim, não é que eles não
conheçam o que é rua, bairro, o que é cidade grande, até um
semáforo que você fala eles dizem que já foram em Serrinha e já
viram, não é isso, é tentar deixar a questão uma coisa mais
significativa, e também de muitos valorizar o lugar, porque quando
você só traz exemplos de outros lugares você não valoriza aquele
lugar que ele vive. Isso é uma questão de valorização porque o
espaço rural é muito desvalorizado, ele a todo o momento é visto
como o inferior e os alunos crescem, os adolescentes têm na cabeça
que estão num lugar inferior e que precisam ir embora para outro
lugar para poder ser feliz que ali não dá. Então, ao ensinar
Geografia busco valorizar essas questões do lugar e do rural
(professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa, 2012, grifos
meus).
[...] Ao ensinar Geografia em escolas rurais, a gente tem que pensar
a nossa realidade, aquilo ali que a gente vive, a gente tem que cuidar
de onde a gente vive para depois sair, a gente tem que conhecer o
lugar que a gente vive para a partir daí conhecer os outros lugares,
[...] O local, eu acho que é essencial que a gente conheça, porque se
a gente não conhecer o local como é que a gente vai conhecer os
outros, então primeiro o nosso lugar, a nossa realidade, nosso
dia-a-dia, para depois as outras (professora-macabéa Maria de
Lourdes, Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus).
[...] Eu tento trazer para aluno sempre os conhecimentos de forma
prática. Então quando eu dou o conteúdo eu procuro partir da
realidade deles, para que a partir daí eles vejam sentido no que
estão estudando e percebam que a Geografia faz parte da
realidade deles [...] Eu gosto mesmo de tornar as coisas com mais
sentidos para os alunos [...] Eu até brinco com os alunos, gente
ensinar Geografia eu ensino como se estivesse contando a novela de
ontem, eu tenho prazer em ensinar Geografia, eu acho uma ciência
fantástica. [...] A gente sempre procura fazer algumas vezes com ele
trabalho de campo na comunidade e em comunidades próximas,
tentava fazer maquetes envolvendo o conteúdo, fazer vídeos,
sempre coisas nesse sentido para colocar em prática os conteúdos
de maneira prazerosa [...] O ano passado a gente fez um trabalho
sobre globalização, foi um trabalho incrível, incrível mesmo, porque a
gente pesquisou músicas que falam sobre globalização e a partir
dessas músicas eles montaram painel, fizeram apresentação, a
música também é uma forma de aproximar os conteúdos geográficos
e a vida dos alunos (professora-macabéa, Adriana, Entrevista
Narrativa, 2012, grifos meus).
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As narrativas das professoras Eliciana, Mirian, Maria de Lourdes e Adriana
demarcam a necessidade de contemplar o cotidiano do aluno em suas aulas. Assim,
ao tomar o lugar e a experiência como mecanismo importante para aprender e
ensinar em contextos rurais, essas professoras buscam, em suas práticas de ensino,
não reforçar “uma Geografia escolar desnecessariamente submersa em programas
engessantes, burocráticos e que afastam o aluno do interesse da disciplina”
(SCHÃFFER & KAERCHER, 2008, p. 150). Ao contrário, acreditam que é possível
ensinar Geografia de modo prazeroso e articulado com os mundos vividos pelos
sujeitos-alunos rurais, sem, necessariamente, desconsiderar os conteúdos clássicos
da Geografia.
Essa perspectiva de ensino de Geografia que valoriza o lugar e as
experiências dos alunos é possível de ser materializada a partir do momento que,
durante as aulas, ao ensinar Geografia, os professores e alunos sejam capazes de
apreender temas da vida e transformá-los em meios para compreender o mundo.
Para tanto, é preciso considerar que “os espaços cotidianos vividos (o pátio, a
escola, os lugares, a urbanidade ou a ruralidade) são espaços plenos de perguntas
a serem feitas, problemas a serem discutidos, de soluções a serem pensadas”
(REGO, et al, 2007, p.9), aproximando, assim, de modo problematizador a Geografia
da vida e a vida da Geografia.
Embora se observe um esforço das professoras-macabéas em conduzir
práticas de valorização ao rural e ao lugar, como se desvela em suas narrativas e
como presenciei na observação das aulas de Geografia, nem sempre isso foi
possível, às vezes, por descuido ou por reproduzirem lógicas urbanas impressas nos
livros

didáticos,

desconsideraram

o

contexto

local

ao

tempo

em

que

supervalorizaram o contexto urbano, isso porque, de certo modo, muitos conceitos
adquiriram ideologicamente, no ensino de Geografia, um caráter urbano.
Contudo, mesmo com essa assertiva e metanarrativa que atesta uma
supremacia urbana, é possível desenvolver um trabalho no ensino de Geografia que
apreende o lugar como principal categoria de análise espacial para minimizar e,
quiçá, romper com esse distanciamento entre a Geografia que se ensina na escola e
a Geografia que se aprende no contexto da vida. Assim, entre as potencialidades do
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lugar, a valorização das identidades locais e a aproximação com o espaço vivido, é
possível significar o ensino da Geografia em escolas rurais.
Nessa perspectiva, o conceito de lugar está arraigado nas matrizes da
Geografia humanística que denota ao lugar à noção de espaço vivido. Com essa
compreensão, o lugar (rural) pode ser privilegiado no ensino de Geografia, à medida
que se compreende o mesmo como um produto das relações histórico-sociais
concretas e subjetivas, o qual tem em si e em sua existência um movimento de vida
muito particular, mas que também se liga a um mundo urbano e a um espaço global.
A pretensão não é valorizar o lugar – o rural – em detrimento de excluir os demais
espaços e lugares, o que se propõe é uma horizontalidade no tratamento e na
concepção desses espaços, de seus sujeitos e modos de vida. Isso porque os
lugares e os espaços carregam em si histórias, vidas que circulam atravessadas por
subjetividades. É preciso, portanto, considerar estas questões para tornar
significativos os processos de ensinar e aprender Geografia.
Considerando esses aspectos, a Geografia escolar tem procurado pensar o
seu papel nessa sociedade em mudança, indicando novos conteúdos, reafirmando
outros, questionando os métodos convencionais e postulando novos. Desse modo, o
ensino de Geografia precisa contemplar o lugar de vivência do aluno, bem como a
vivência desse lugar no processo de ensino-aprendizagem. A força do lugar precisa
ser considerada mediante as significações das pessoas desse lugar, assim sendo,
“sujeitos que se reconhecem com a capacidade de intervir na dinâmica de suas
vidas são agentes importantes nas definições e encaminhamentos do conjunto de
condições de vida” (CALLAI, 2010, p. 31).
Essas considerações, em certa medida, reforçam a ideia de que não é
possível entender nossa realidade sem entender nosso mundo, ou ainda, é
impossível entender nosso mundo sem entender nossa própria realidade. Para
tanto, é preciso estudar o lugar para compreender o mundo (CALLAI, 1996) e
estudar o mundo para compreender o lugar, tomando posicionamento frente ao que
acontece. Essa questão foi sinalizada pela professora Maria de Lourdes: “Eu
começo sempre da experiência com o lugar dos meus alunos, para depois partir
para uma coisa maior”. Assim sendo, propor um ensino de Geografia partindo da
valorização desse lugar – o rural – do qual o aluno faz parte com sua história de
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vida, as professoras-macabéas podem “propiciar a construção, pelo aluno, de um
quadro de referências mais gerais que lhe permita fazer análises mais críticas desse
lugar” (CAVALCANTI, 2006, p. 32), buscando entender o espaço que seu lugar
ocupa no mundo.
Desse modo, o ensino de Geografia tem como pretensão desenvolver um
pensamento espacial que se traduza em: “olhar o mundo para compreender a nossa
história e para interpretar o mundo da vida” (CALLAI, 2010, p. 22). Dizendo de outro
modo, é interessante que ao aprender Geografia se conheça o mundo interligando
os problemas do lugar com as demandas globais. Entretanto, aqui cabe uma
ressalva, não se trata de partir sempre do lugar e avançar a espaços mais amplos e
complexos de forma linear, com a ideia de começar pelas partes para se alcançar o
todo simplesmente. A perspectiva é trabalhar cada fenômeno em um movimento
dialético que abarca a singularidade do lugar e a complexidade do espaço/mundo e
vice-versa.
Estas questões estão implícitas na narrativa da professora-macabéa Marta,
ao destacar práticas que articulam o lugar ao mundo e o mundo ao lugar, esta
professora busca significar a geografia na vida dos sujeitos-alunos rurais.

Gosto de práticas que envolvam paradidáticos, vídeos de Geografia,
debates, e, sobretudo, os debates sobre o mundo. Teve uma aula
que a gente estava pensando lá no Japão, nos Estados Unidos, e a
influência que isso tinha no lugar que nós estávamos. Então, toda
vez que eu consigo fazer essa relação, essa reflexão entre o
mundo e o lugar, acontecem boas aulas. Acho, por exemplo,
importante fazer com que eles se percebessem dentro do processo
de globalização, sendo estudante e morador da roça. Toda vez que
eu consigo atrelar, fazer essa reflexão junto com os alunos para
que eles percebam de que forma eles estão inseridos no mundo
e de que forma o mundo está neles e de que forma eles podem
ser mais cidadãos a partir daquela aula, eu percebo que dar
muito certo, porque eles fazem a reflexão: bem, eu estou aqui, eu
estou na zona rural, mas eu sou assim, eu quero isso, eu desejo isso
para minha comunidade. Então vejo na geografia a possibilidade
dos alunos refletirem sobre seus mundos sem desconsiderar
outros. Procuro, nas aulas, falar de uma Geografia que mexe com
as nossas vidas, que mexia com a comunidade, a ponto deles
perceberem as influências que tinham do mundo e também as
influências que eles podiam ter enquanto localidade rural no mundo.
Eu acho que essa questão de envolver vários instrumentos, de usar
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música, por exemplo, para discutir desigualdade social, o uso do
vídeo, do filme, para discutir todas as questões ligadas à geografia, o
uso de imagens geram aulas que eles se envolviam muito, a leitura
de mundo mesmo pela geografia. Então eu fui vendo que isso dava
muito certo, e provocava nele essa reflexão do ser cidadão, tentava
trazer nas aulas justamente isso, os jovens como protagonistas,
dentro do espaço rural, mas também fora dele, dentro da escola ou
em qualquer outro espaço. Na verdade, eles têm que ser
protagonistas de suas próprias vidas e de suas escolhas (professoramacabéa Marta, Entrevista Narrativa 2012, grifos meus).
.

O excerto da narrativa da professora Marta desvela concepções e práticas no
âmbito do ensino de Geografia, reafirmando a importância da articulação entre as
aprendizagens do lugar, sem desconsiderar o contexto mundo e vice-versa. Por
isso, ao utilizar em suas práticas pedagógicas diferentes linguagens (vídeos,
musicas, leitura imagética etc.) no ensino de Geografia, esta professora mobiliza,
por meios de suas metodologias, questões importantes do ponto vista teórico e
epistemológico, fomentando o papel da Geografia na formação dos sujeitos,
problematizando suas presenças-mundos na apropriação/compreensão do espaço e
dos conteúdos geográficos, incitando, assim, protagonismo dos sujeitos-alunos
rurais, no que concerne às suas escolhas pessoais e no desenvolvimento de suas
comunidades locais.
Assim sendo, Marta ver “na geografia a possibilidade dos alunos refletirem
sobre seus mundos sem desconsiderar outros”. Tal perspectiva sugere que as
fronteiras se misturem, atingindo, também, os processos pedagógicos, rompendo
com a aparente homogeneização que historicamente tem marcado o ensino de
Geografia. Esse entendimento perpassa pela escuta e pela compreensão da
experiência dos alunos, sujeitos rurais que, em sua relação com o lugar, podem
apreender importantes elementos de entendimento da realidade, reunindo, nesse
movimento de aprendizagem, subsídios para melhor lidar com o mundo que
cotidianamente se apresenta.
Assim, o lugar é compreendido como “o habitual da vida cotidiana, mas, por
outro lado, também é por onde se concretizam relações globais” (CALLAI, 2010, p.
36). Aqui, o local e global, o rural e o urbano, o sujeito e o lugar possuem uma ação
implicada, de unidade e complementariedade e não simplesmente de dependência,
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como comumente tem se perpetuado. Nesse sentido, portanto, o ensino de
Geografia pode fazer a diferença em escolas rurais. Entendendo que as práticas
cotidianas são espaciais, o conhecimento geográfico torna-se importante para a vida
cotidiana, de modo que, compreender o mundo e ser sujeito de sua vida são
condições que possibilitarão aos sujeitos, rurais ou urbanos, viverem com dignidade,
como protagonistas do mundo. De tal modo, a Geografia:

Enquanto matéria de ensino deve possibilitar que o aluno se reconheça
como sujeito que participa do espaço em que vive [...] os fenômenos que ali
acontecem são resultados da vida e do trabalho dos homens em sua
trajetória de construção própria da sociedade demarcada em seus espaços
e tempos (CALLAI 2010, p. 17).

O ensino de Geografia, portanto, deve situar o sujeito nesse mundo, mediante
a compreensão da espacialidade dos fenômenos, possibilitando-o apreender o
porquê isso acontece aqui e não ali. E nesse mesmo sentido, deve possibilitar que
os sujeitos entendam que os espaços são resultados da história dos homens, os
quais vivem nos lugares e que por isso são construídos a partir dos interesses dos
que ali vivem e produzem suas vidas. Isso porque “o sujeito pertence ao lugar como
este a ele, pois a produção do lugar liga-se indissociavelmente à produção da vida”
(CARLOS, 1996, p. 29).
Esse modo de compreensão tem encontrado na valorização do lugar o
principal veículo para anunciar esta terceira margem, a qual equivale à dualidade
(rural/urbano) a ser superada e exprime uma possibilidade de ultrapassagem de
resolução, ou seja, uma travessia. Nessa travessia, o conceito de lugar toma força
visto que representa a empiricização do mundo e que, a partir do conhecimento de
suas possibilidades, torna-se possível pensar os espaços e os modos de vida, neste
caso, o rural, tendo em vista que o “lugar demonstra a história das vidas que ali se
formam e estão sendo vividas” (CALLAI, 2010, p. 17). E, para além disso, configurase como um “quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm
solicitações, ordens precisas de ações condicionadas, mas é também, o teatro
insubstituível das paixões humanas” (SANTOS, 2004, p. 322). O lugar é o palco, é o
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chão onde a vida tem sentido, onde as coisas tornam-se próximas, onde o mundo se
materializa, onde as pessoas se tocam e produzem suas vidas.
É no lugar, portanto, que aflora a vida, os sentimentos, as tensões, as
alegrais, as saudades, os pertencimentos. É no lugar que se fala do mundo, que se
escondem os segredos, é nele que a vida acontece no ápice de sua autenticidade.
É! “Pobre dos que não tem esse sentimento de pertencimento, que não tem lugares
seus” (KAERCHER, 2004 p. 317). Tomando o espaço rural como esse lugar,
marcado pelo plano do vivido, o qual dá sentido e significado às histórias dos
sujeitos rurais, ao ponto de produzir uma identidade que lhes é peculiar e uma
Geografia que lhe é particular, estes sujeitos se reconhecem nesse espaço porque é
este o seu lugar de vida. É considerando esse lugar rural, espaço geográfico de vida
onde se concretizam todas as dimensões da existência humana, que se aposta no
desenvolvimento de um ensino de Geografia que contemple por um lado, a
diversidade do mundo e, por outro, a singularidade do lugar.
Nesse sentido, escutar os sujeitos-alunos rurais tem sido uma possibilidade
de aproximar os conteúdos da Geografia e de suas vidas-mundos. Assim, ouvir os
alunos tem se configurando como uma ação pedagógica importante no trabalho da
professora-macabéa Marta, como se pode ver na narrativa a seguir:

Então acredito muito numa prática onde a gente possa abrir
espaço para que o aluno diga de si, diga o que pensa. Eu digo que
a escola hoje ela não seja tão boa porque a gente pára muito pouco
para escutar o aluno como deveria, eu acho que é o aluno que nos
dar pistas de como melhorar nossa prática e assim fazer dessa
escola um espaço de conhecimento mas, também de vida. [...]
Então eu fui um pouco nessa perspectiva de perceber a realidade e
dar vida a essa Geografia, deixando que a vida deles aflorasse. A
intenção é propor uma Geografia que os envolvesse, que tivesse
sentido para eles, porque acho difícil você não querer se envolver em
algo que você se sente parte. Mas é sempre um desafio, na verdade
eu aprendi a ser professora de Geografia da roça com os meus
próprios alunos, muito mais do que as teorias [...] Tudo eu busquei
para subsidiar a minha prática, mas muito mais eu aprendi a ser
professora de Geografia com meus próprios alunos, eles foram
sempre o ponto chave para pensar, para refletir de que forma eu
poderia ser melhor [...] Claro que durante a trajetória não foi sempre
assim, mas hoje eu já posso dizer que é dessa forma, e isso me
deixa muito feliz, porque eu fui aos poucos me constituindo mais e
mais professora da roça. [...] A cada aula que eu vejo que eu
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consegui realmente mexer com a vida deles, isso me faz cada vez
mais sentir o desejo de continuar sendo professora de Geografia,
porque na verdade eu aprendi por meio da Geografia, essa
possibilidade de mexer com o aluno, com a vida dele implicada com
o seu lugar, sua escola, sua comunidade (professora-macabéa
marta, Entrevista Narrativa 2012, grifos meus).

Ao revelar seus modos de ensinar Geografia em escolas rurais, a professora
Marta disponibiliza formas que encorajam uma aprendizagem significativa por parte
dos alunos, através do movimento de escutá-los, uma proposta pedagogicamente
coerente para envolvê-los nos processo de ensinar e aprender Geografia. Desse
modo, escutar os alunos permitiu, a esta professora, por meio das trocas cotidianas,
aprender a arte do oficio de mestre. Esse ato, configura-se, portanto, em um gesto
construtor de sua identidade de professora de Geografia da roça, como assim
reitera: “eu aprendi a ser professora de Geografia com meus próprios alunos, eles
foram sempre o ponto chave para pensar, para refletir de que forma eu poderia ser
melhor”. A intenção sempre foi a de propor modos de ensinar Geografia que
tivessem articulados com a vivência dos sujeitos-alunos rurais.
Ao tecer “posições avaliativas” sobre sua trajetória e sobre sua constituição
docente, esta professora evidencia, em diversos momentos da narrativa, por meio
de “teorias explicativas”, reflexões pertinentes sobre suas concepções e práticas
docentes. Desse modo, mediante um “sistema de orientação atual”51, apresenta
resultados positivos no processo de ensinar Geografia, conseguidos ao longo de sua
experiência docente em contexto rural. “[...] Claro, que durante a trajetória não foi
sempre assim, mas hoje eu já posso dizer que é dessa forma, e isso me deixa muito
feliz, porque eu fui aos poucos me constituindo mais e mais professora da roça”.
O ato de escutar os sujeitos-alunos rurais e valorizar suas falas no processo
de ensinar Geografia nos faz reconhecer que o aluno do espaço rural, quando chega
à escola, já traz uma bagagem de conhecimento valorativo, criado a partir das
relações anteriormente estabelecidas. Entretanto, a escola, muitas vezes, ao
51

Nesse caso, a avaliação do percurso nasce de sua posição atual, que é a referência temporal
norteadora da analise da trajetória/experiência (SCHÜTZE 1987, trd. DW, 2003).
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desconsiderar a voz desses sujeitos rurais em suas práticas docentes, reforça a
negação do meio rural, realçando as diferenças culturais e propondo um ensino
distante de seus contextos e perspectivas, deixando o aluno à margem, entediado,
uma vez que não se reconhece enquanto sujeito no contexto da aprendizagem
geográfica. Trata-se, portanto, da necessidade de escutar esses sujeitos e, de
maneira crítica, valorizar os saberes espaciais, políticos, culturais e experienciais.
Comungando com tais perspectivas de valorização do lugar e de seus
sujeitos, a professora-macabéa Kaína narra suas experiências e práticas
desenvolvidas no âmbito da escola rural.

Minha prática em sala de aula não se limita apenas nos livros
didáticos, porque, assim, é muita coisa fora da realidade dos alunos.
Nos livros, parece que o Mandacaru não está incluso dentro daquele
mundo ali. Então, desde o começo na escola rural, eu não tinha
como trabalhar a Europa sem que eles conhecessem pelo menos a
localidade onde eles moram. Eu não tinha condições de fazer isso,
como se a Europa fosse o país das maravilhas para eles. E foi assim
que eu comecei, é tanto que existem conteúdos que é obrigatório a
gente dá na ementa que eu não dei, não dou, porque eu vejo que
aquilo ali vai entrar em um ouvido e sair no outro, não tem sentido
para os alunos. Eu busco, sempre que é possível, trabalhar o que
mais interessa a eles, coisas da realidade deles e depois do mundo.
Claro que a gente tem que trabalhar Estado, por exemplo,
organização espacial, então eu procuro trazer figuras, fazer ligação
de um lugar para outro, porque só você falar, às vezes, não adianta
nada. Por isso sempre que dá a gente vai numa serra que tem aqui
próximo, para eu poder trabalhar um pouco a história e a Geografia
deles. Eu sempre consegui trabalhar a história daqui, incluindo seus
aspectos geográficos. Eu dou aulas assim, à medida que eles
contam suas histórias e de seus lugares a gente fala de
Geografia. Uma vez fizemos uma saída de campo para falar sobre a
caatinga, eu dizia a eles o que era caatinga, eles sabiam o nome
caatinga, mas não sabiam a importância, o bioma e sua natureza
geográfica. Acho importante começar daqui mesmo do Mandacaru,
começar daqui para depois estudar outras coisas, por exemplo, às
vezes nós vamos a um rio aqui próximo, e eles contam a história do
rio e depois eu entro com a parte do rio, para falar da nascente, onde
é que deságua para depois nós trabalhamos com a parte da
devastação, da poluição, do lixo, da mata ciliar. [..] Então, eu tenho
buscado essas práticas, porque vejo que é desse jeito que eu chamo
à atenção deles e que eles aprendem (professora-macabéa Kaína,
Entrevista Narrativa, 2012, grifos meus).
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Ao narrar maneiras de ensinar Geografia em contextos rurais, a professora
Kaína revela concepções e metodologias que se aproximam do contexto dos
sujeitos-alunos rurais. Buscando contemplar as questões locais, ela vai além do que
está posto nos livros didáticos, burlando, muitas vezes, programas oficiais que não
dão conta da realidade rural e por isso nem sempre fazem parte de sua proposta de
ensino. Sem desconsiderar o contexto-mundo onde o local se insere, a professora
Kaína tem mobilizado práticas que estejam relacionadas ao local e, através de
trabalhos de campo, tem aproximado os conteúdos da Geografia à realidade
vivenciada pelos alunos, constituindo-se como uma excelente oportunidade para
ensinar e aprender Geografia.
Em sua narrativa, destaca as maneiras que tem positivamente encontrado
para dar aulas, sobretudo quando considera o ato de escutar aos alunos: “à medida
que eles contam suas histórias e de seus lugares a gente fala de Geografia [...]
Então, eu tenho buscado essas práticas, porque vejo que é desse jeito que eu
chamo à atenção deles e que eles aprendem”. Assim, as práticas da professora
Kaína, ainda que estejam sujeitas às falhas, revelam que “aprender Geografia
passou a significar, dar sentido àquilo que os alunos viviam no cotidiano, enxergar
as contradições do espaço, conectar fatos e situações, dar sentido ao aprendizado e
à vida” (GOULART, 2007, p. 63).
A narrativa da professora Kaína fundamenta-se e aproxima-se bastante da
perspectiva metodológica e epistemológica de Schäffer & Kaercher (2008), quando
destacam que:

A decisão do que e como estudar em Geografia é uma decisão do
professor, a partir do que, coletivamente, a escola tenha projetado com seu
fazer pedagógico. Não há exigência legal que imponha a qualquer professor
a repetição acrítica e enfadonha de um programa, de um roteiro invariável
de qualquer livro didático, [...] insistimos em práticas mais próximas ao lugar
e à vida do aluno, aos seus problemas e interesses (SCHÄFFER &
KAERCHER, 2008, p. 151-152).

Nesse sentido, mesmo existindo diretrizes, do ponto de vista mais geral, que
orientam o trabalho do professor de Geografia, é preciso considerar as demandas
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locais, as necessidades dos sujeitos-alunos rurais e as exigências de cada lugar nos
processos de ensinar Geografia, uma vez que tais questões implicam nos processos
de aprender/apreender a Geografia. São essas possibilidades, empreendidas por
Schäffer & Kaercher (2008), e, de algum modo, também pela professora Kaína, que
sinalizam que é possível desenvolver um ensino de Geografia considerando as
especificidades dos contextos rurais.
É importante ressaltar, ainda, que esta é uma proposta que pode enriquecer o
ensino de Geografia desenvolvido em escolas rurais, uma vez que este é um ensino
consideravelmente recente nesses contextos específicos, pois só há pouco mais de
três décadas que a segunda fase do ensino fundamental, onde se insere o ensino de
Geografia, foi estendida para a zona rural. Mesmo com tal avanço, já que os alunos,
em alguns contextos não precisam se deslocar para continuar seus estudos, os
legisladores brasileiros, no que concerne às questões rurais, não conseguem
imprimir o devido distanciamento de uma lógica urbana.
Assim sendo, o ensino de Geografia, sobretudo, em contextos rurais,

[...] Precisa descartar o ensino pouco significativo, memorístico, informativo
[...] que pouco ajuda o aluno a relacionar a vida cotidiana ao que lhe é
apresentado como conteúdo ou matéria de estudo em sala de aula. As
palavras de Rosa (1986, p. 391), ao propor aos catrumanos encontrados
nos confins do sertão, abandonados, perdidos, que o sigam, diz aquilo que
com certeza, os alunos sujeitos à essa abordagem, percebem: “O mundo,
meus filhos, é longe daqui” (SCHÄFFER & KAERCHER, 2008, p. 154,
grifos meus).

Diante de tal realidade, é importante romper, independentemente do contexto
sócio-histórico-geográfico onde estejamos inseridos, com um ensino de Geografia
distante da realidade dos alunos, sobretudo para alunos-sujeitos rurais, que
convivem diretamente com uma lógica urbana. Essa idealização do urbano, que
também inspira, em sua maioria, os textos e documentos legais sobre a educação
em espaços rurais, tem encontrado na palavra “adaptação”, empregada repetidas
vezes, a indicação de tornar acessível ou de ajustar a educação escolar às
condições de vida rural. A intenção é que em nossos modos e maneiras de ensinar
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Geografia em contextos rurais não se reforce para os alunos a ideia de que: “o
mundo, meus filhos, é longe daqui” (ROSA, 1986, p. 391).
Os dispositivos legais, dentre eles o currículo, as propostas pedagógicas e o
livro didático, encontram-se amparados, de algum modo, no paradigma moderno,
que supervalorizou o modo de vida urbano, influenciando, também, um ensino de
Geografia urbanocêntrico, fomentando um currículo e uma prática docente urbana,
neutralizadora e silenciadora do outro, do subordinado, neste caso, o rural e o modo
de vida dos seus sujeitos. Estas questões em torno do currículo da escola rural são
sinalizadas pela professora-macabéa Marta e concebidas como um dilema vivido na
profissão.

Eu costumo dizer que o maior dilema é o currículo, às vezes eu me
vejo como se estivesse remando contra a maré, eu me sinto às
vezes sendo contrário, o currículo vem de lá e eu venho de cá. É um
currículo que não leva em conta aquele aluno, aquela especificidade
de lugar. Então lidar com um currículo que é urbano, com a formação
que a gente recebe que é uma formação urbana, que não dá conta
de você sair para pensar essas questões da zona rural, e não dá
conta de você ser professora desse espaço. Então, assim, ser
professora da zona rural, tentando levar em conta todas essas
questões do lugar, com um currículo urbano é algo que me angustia
muito e é algo que às vezes me faz ficar nessa luta, nesse embate,
porque a gente acaba tendo fugir um pouco para tentar escapar, para
tentar fazer uma história diferente, com práticas diferentes. Eu acho
que um dos maiores dilemas é esse, uma das maiores
dificuldades de ser professora rural, é ser professora rural com
um currículo que aí tá posto, um currículo que não é pensado
para aquelas escolas rurais. [...] Então, ainda assim, mesmo com
essas políticas públicas que eu vejo que vem para escola rural, não
dá conta de abarcar todas essas questões que a gente precisa
abarcar com a educação rural. São questões muito difíceis,
sobretudo quando você tem na própria escola professores que vão
na enxurrada desse currículo, então assim, enquanto professora de
Geografia, você acaba ficando um pouco solitária no enfrentamento
desses desafios, talvez porque alguns professores não entenderam
ainda que acabam contribuindo para que esse currículo urbano se
perpetue na zona rural, mas assim, eu penso que a gente um dia vai
chegar lá, eu fico cutucando até os próprios alunos para que sejam
os membros dessa luta, para que a escola rural realmente aconteça
como ela tem que acontecer (professora-macabéa Marta, Entrevista
Narrativa 2012, grifos meus).
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Com uma leitura atenta, é possível adentrar as entrelinhas da narrativa da
professora Marta e captar sentidos e significados explícitos no campo do cotidiano
do trabalho docente em escolas rurais. Ao destacar os desafios da profissão e as
dificuldades para ensinar Geografia, ela aponta o currículo como sendo o principal
pivô de sua angústia. Com a intenção de atrelar o ensino de Geografia com os
anseios e vivências dos sujeitos-alunos rurais, Marta parece travar uma luta
(solitária) para não materializar em suas práticas a lógica urbana implícita no
currículo oficial que rege a escola na qual trabalha. Há, em sua postura, um
movimento de enfretamento e inconformidade com o que está (im)posto e mesmo
sem a parceria de outros professores, ela insiste, inclusive com os alunos, que é
preciso propor mudanças e fazer uma Geografia diferente, mais próxima do contexto
rural, das perspectivas das escolas rurais e de seus sujeitos.
Nesse sentido, a narrativa da professora Marta sinaliza que é no encontro
com os sujeitos-alunos rurais e com os seus modos de vida, que é possível pensar
em um ensino de Geografia que contemple seus anseios e os anseios do espaço
onde estão inseridos. Essa compreensão aponta para uma necessidade de
valorização sociocultural do modo de vida rural também nos currículos escolares, os
quais se configuram como um meio de valorizar as identidades e as experiências
cotidianas, privilegiando o lugar em que se vive. Desse modo, “saberemos quem
somos se discutirmos nosso pertencimento no mundo [...]. Tentaremos saber o que
somos olhando nossos alunos. A Geografia nessa proposta se coloca como um
exercício da reflexão ontológica” (SCHÄFFER & KAERCHER, 2008, p. 155).
Nessa perspectiva, cabe aos professores, não somente os de Geografia,
estabelecerem um diálogo entre o currículo, seus alunos e suas histórias de vida,
entre uma Geografia viva e real, mediatizada pelas questões: Que mundo é este?
Quem sou nesse mundo? Que espaços ocupam? Essa dimensão ontológica da
docência deve transitar entre professores e seus alunos, tendo em vista que “não
tem docenciar sem se perguntar a si mesmo e aos alunos: quem somos”
(KAERCHER, 2011, p. 210) e que lugar no mundo ocupamos. Trata-se de uma
individualidade que se redescobre no mundo, no entrelugar, na travessia da vida e
dos lugares que se faz Geografia, se faz docência. Ensinamos não só o que
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sabemos, mas o que somos e o que somos tem implicação direta com o que
vivemos e experienciamos pessoal e profissionalmente.
Questões dessa natureza, envolvendo o currículo e a necessidade de
contemplar os saberes experenciais dos sujeitos-alunos rurais no ensino de
Geografia, também aparecem na narrativa da professora-macabéa Mirian, quando
tece críticas ao livro didático de Geografia.

Só trabalhar com livro didático é muito complicado. Assim, o livro ele
melhorou muito, não podemos deixar de parabenizar. O livro por ter
melhorado, e melhorou muito, foi um salto de zero para dez, porque
o livro hoje ele é um pouquinho mais interdisciplinar, que não era de
jeito nenhum. Agora tem um problema com o livro de Geografia, ele
não é regional, você vai trabalhar bairro na zona rural como? Se os
meninos não tem noção de bairro. E o livro de Geografia só vem
bairro, cidades, ruas, o menino não tem rua... Tudo bem ele vai
conhecer uma rua quando ele for para cidade, mas até então ele
precisa chegar aqui e estudar no espaço dele, compreender a sua
organização espacial e o livro não traz isso de maneira nenhuma. Os
livros que são escolhidos normalmente são os confeccionados no sul
ou no sudeste, e que também tem o olhar desse lugar. O livro
melhorou, mas como a única ferramenta não dá, porque se você for
trabalhar só bairros, cidades, grandes metrópoles, e o local vai ficar
onde? E o regional? E valorizar o que se tem aqui fica onde? Ai você
tem que pensar sempre em alguma coisa fora daquele livro para
poder contemplar isso na prática. [...] Tudo bem, que o livro não vai
conseguir atingir todo mundo, porque a especificidade de cada lugar
é de cada lugar, mas que pelo menos, se um livro pudesse ser
fechado num bloco, um bloco regional, aonde eles pudessem
pesquisar aquele lugar, tivesse a parte geral, com um módulo só de
peculirialidades, seria muito bom. [...] Quer ver um exemplo que
aparece muito nos livros didático? Aparece muito Porto Alegre, Santa
Catarina, São Paulo, nem Salvador aparece, aí fica complicado. Se
fica complicado para meninos que moram na cidade, mesmo nas
nossas cidades pequenas aqui do interior da Bahia, aprender
Geografia assim, imagine para os meninos da zona rural que em
muitos lugares, só tem mesmo a cerca, a escola e a igreja.
(professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa, 2012).

A narrativa da professora Mirian problematiza questões do livro didático e o
ensino de Geografia em contexto rural. Tomando “possições avaliativas”, destaca
melhoras no livro didático, ao tempo em que ressalta que o mesmo não contempla
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todas as questões. Primando por generalizações, o livro didático acaba sonegando
as regionalidades ou tratando-as de modo insuficiente na organização de seu
conteúdo. Isso se constitui, na concepção de Mirian, um problema para os
professores de Geografia que desejam contemplar, em suas práticas, conteúdos
mais próximos da realidade dos alunos, sob uma perspectiva de que é necessario
compreender o lugar para entender o mundo (CALLAI, 2010).
Distante e muitas vezes negligenciador da realidade dos sujeitos-alunos
rurais, inseridos em um contexto nordestino, os livros didáticos possuem, ainda,
mais um gravante: têm sua matriz de produção, geralmente, no eixo regional sulsudeste,

não

sendo raro,

portanto,

que

apenas estas realidades sejam

contempladas na discussão dos conteúdos geográficos. Essa perspectiva, além de
distanciar o aluno rural nordestino de seu contexto, inviabiliza que o ensino seja
contextualizado, exigindo do professor de Geografia que faça as devidas adaptações
para tornar o ensino mais significativo para alunos de pequenas cidades
nordestinas. Isso exige que se façam adaptações redobradas para os alunos
inseridos no contexo rural, consumidores de outra organização espacial e de outra
realidade, diferente da apresentada uniformimente pelos livros didáticos nacionais.
Considerando essa realidade que coloca o professor como principal agente
de articulação e adaptação entre o que se impõe no livro didático, no currículo, nos
documentos oficiais, nas demandas dos alunos e em seu contexto local, o professor
torna-se

[...] o responsável pela modelação da prática, mas essa é intersecção de
diferentes contextos. O docente define a prática, é através da sua atuação
que se difundem e se concretizam as múltiplas determinações provenientes
dos contextos em que participa. A essência de sua profissionalidade reside
nessa relação dialética entre tudo que, através dele, se pode difundir –
conhecimentos, destrezas profissionais e etc. – e os diferentes contextos
práticos. A sua conduta profissional pode ser uma simples adaptação às
condições e requisitos impostos pelos contextos preestabelecidos, mas
pode também assumir uma perspectiva crítica, estimulando seu
pensamento e sua capacidade para adotar decisões estratégicas e
inteligentes para intervir nos contextos [...] O professor não é um técnico,
nem um improvisador, mas sim um profissional que pode utilizar o seu
conhecimento e sua experiência para se desvendar em contextos
pedagógicos práticos preexistentes (NÓVOA, 1999, p. 74).
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Embora na perspectiva de Nóvoa (1999) muitas atribuições sejam dadas ao
professor, cabe destacar que mesmo que os professores não detenham a
responsabilidade exclusiva sobre a atividade educativa, suas ações, modos e
maneiras de exercer a profissão podem contribuir significadamente para que sejam
materializadas práticas que contemplem as experiências vivenciadas pelos alunos.
Assim, é possível perspectivar um ensino capaz de gerar sentindo e significado em
quem aprende, quando estes de sentem implicados e parte do contexto/conteúdo
que aprende. De fato, “sabemos que diante das condições matérias e imateriais,
físicas e simbólicas, que lhe são (im)postas os professores podem pouco. “Mas
sabemos também que este pouco não é nada desprezível e que ele pode fazer a
diferença” (SCHÄFFER & KAERCHER, 2008, p. 161).
Essa diferença marca, de algum modo, as práticas de ensino em Geografia
da professora-macabéa Mirian, como salienta em sua narrativa.

[...] toda vez eu tenho oportunidade de ensinar, eu ensino, essa é
uma coisa simples, que quando eu estudava não sabia. A gente pega
um mapa, lá tem uma escala, é coisa de Geografia simples, tem uma
escala lá em baixo que a gente não sabe para que é, e com uma
régua a gente consegue vê a questão da distância de um lugar para
outro. O próprio mapa ele lhe fornece informações que você não
descobre, porque você não tem alfabetização cartográfica mesmo.
Então essa é uma atividade simples de escala onde eles se
envolvem e ficam assim, maravilhados. Dizem: É verdade com uma
escala eu consigo descobrir quantos quilômetros tem daqui até
Salvador, com uma régua! E eu dizia, pois é, vamos lá, vamos vê se
dá certo, fiz de Tucano até Araci, do quererá até a Araci, entre outras
coisas. [...] A Geografia tem algumas peculiaridades que parecem
simples, mas que tem muita gente que não conhece. Então nessa
aula de escala que é uma bobagem, eu vejo eles perderem tempo
com questões da Geografia, da matemáticas, etc. Trata-se de buscar
meios para alfabetizar cartograficamente, está trabalhando a questão
de espaço, de um lugar para outro. [...] É uma alfabetização mesmo,
tem gente que diz: ah, professora o que é isso? É um mapa. Mas
ninguém sabe. O aluno dá de cara com um mapa mais não sabe, se
a gente passar a contextualizar, tentar fazer uma aula significativa,
fica legal, isso não é tão difícil, até porque a Geografia está no
espaço, na vida do aluno é só a gente tentar deixar isso em
evidência, nas coisas simples que estão ai no dia-dia, até as mais
complexas (professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa, 2012).
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A maneira de fazer a diferença não é única, não há um modelo padrão da
diferença, sobretudo quando falamos de trabalho docente e de interações entre
pessoas e a aprendizagem. Por isso, de modo simples, mas bastante detalhado, a
professora Mirian narra sobre suas práticas em sala de aula e argumenta a
necessidade de desenvolver atividades que inquietem e aproximem o aluno da
aprendizagem de conteúdos e temas geográficos. Na situação de ensinoaprendizagem narrada, ela destaca e valoriza o trabalho feito na escala e atribui
sentidos positivos sobre essa prática, ressaltando as aprendizagens dos alunos e o
empenho feito na busca de propor uma alfabetização cartográfica significativa.
A narrativa revela, também, que há um cuidado, ainda que implícito, em
desenvolver um trabalho com mapas, o que, por falta de formação dos professores,
ou por esses negligenciarem o potencial dessa ferramenta para aprender e ensinar
Geografia, tem ficado ausente, de maneira geral, das aulas desse componente
curricular. Assim sendo, mediante essa prática de ensino, utilizando a escala, a
professora Mirian aponta que “é possível fazer diferente da monotonia que se
implantou nas escolas de um modo geral e na Geografia particularmente” (CALLAI
2009, p. 8).
Comungando com a perspectiva das práticas da professora Mirian, a
professora Maria de Lourdes também fala sobre suas práticas em sala de aula e
sobre as condições de trabalho no contexto da escola rural.

Hoje o meu sonho é trabalhar com o data-show, na escola não tem
nada, só papel, giz e um pilotozinho, minhas aulas antes da
Plataforma Freire, antes de está cursando Geografia, se resumia
assim: num livro, trabalho em sala de aula, pesquisa, e, assim, não
mudou muito ainda devido à gente não ter os recursos necessários.
Então procuro instigar os alunos: vamos vê o lugar que você mora,
como é, vamos descrever esse lugar, depois um vai trocando a
experiência com o outro. Eu já trabalhava com essas questões antes
da faculdade, mas depois da faculdade ganhei um suporte melhor, foi
assim, um preparo melhor para trabalhar, então mudou muito, a
maneira de eu ensinar mapa, eu tinha a maior dificuldade de ensinar
mapa, ensinar elementos da cartografia, para explicar legenda, aí
faço uma ligação com a realidade deles, o caminho que eles
percorrem da escola até em casa, de casa até a rua, o que é que
eles estão vendo pelo caminho e apontando elementos da paisagem
(professora-macabéa Maria de Lourdes, Entrevista Narrativa, 2012)
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Em sua narrativa a professora-macabéa Maria de Lourdes apresenta
elementos importantes para nossa análise. É importante destacar as mudanças
ocorridas em sua prática, a partir de sua passagem pelo curso de Licenciatura em
Geografia, viabilizado através da Plataforma Freire52. Depois de sua inserção no
curso de Licenciatura em Geografia, Maria de Lourdes parece se sentir mais
autônoma para pleitear práticas que não sejam ditadas apenas pelas orientações
dos livros didáticos, e de fato isso é bem presente no seu fazer pedagógico
cotidiano, ainda que em muitos momentos/aulas, o livro didático ainda ocupe um
lugar central em muitas das suas práticas, como observei durante a pesquisa de
campo. Desse modo, mesmo se queixando da insuficiência de material didáticopedagógico, a professora Maria de Lourdes, tem procurando orientar suas práticas
contemplando vivências dos sujeitos-alunos rurais, por meio de atividades como
trajeto da escola para casa e da casa para escola, além de outros elementos
atrelados a alfabetização cartográfica e aos conceitos geográficos.
Outras questões são narradas pelas professoras-macabéas, no que se
referem aos dilemas e às tensões da profissão:

O que mais me desagrada é a falta de um olhar diferenciado dos
políticos, do poder público na verdade para a escola rural. É
como se as escolas rurais fossem jogadas assim, não tivessem um
sentido, não contribuíssem tanto para educação, nem para vida dos
alunos da roça. A verdade é essa, como se a escola rural não fosse
praticamente nada. Na verdade, estão ali porque é obrigatório,
porque precisa ter números de alfabetizados, eu queria muito que
eles olhassem de um jeito diferenciado porque daqui, existem muitas
coisas boas que deveriam ser exploradas e valorizadas. Por isso eu
queria suplicar a eles que olhassem para a escola rural de
maneira diferente, que tentassem uma proposta diferente,
porque assim, até hoje a gente vê que as propostas que fazem visam
à zona urbana, e cabe à zona rural se adaptar àquele trabalho. Mas
penso assim, se eles fizessem uma proposta diferenciada, com
um olhar diferenciado seria bem mais fácil para gente trabalhar
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A Plataforma Freire está vinculada ao Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação
Básica – PARFOR, uma ação conjunta do MEC, por intermédio da Fundação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES, em colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados,
Distrito Federal e Municípios e as Instituições Públicas de Educação Superior – IPES, foi instituído
nos termos do Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e tem a finalidade de atender à demanda por
formação inicial e continuada dos professores das redes públicas de educação básica.
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Geografia em escolas rurais e com os sujeitos rurais.
(professora-macabéa Kaína, Entrevista Narrativa 2012).

[...] o que mais me atormenta, me deixa triste, angustiada, é o
desinteresse dos alunos, a falta de parceria com os pais, cada
bimestre a gente sempre faz reunião com os pais para passar as
notas, falar sobre comportamento, a vida do aluno, mas a maioria
dos pais não comparecem. Então o que mais me angustia é a falta
de parceria com pais e a falta mesmo de comprometimento com
a escola, com a educação, eu me vejo, muitas vezes,
trabalhando só, sozinha, também não são todos os pais, mas a
grande maioria (professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa,
2012, grifos meus).

Os excertos das professoras-macabéas Kaína e Mirian marcam o
descontentamento na profissão, sobretudo pelo trabalho solitário que desenvolvem.
A primeira narrativa revela a solidão do trabalho docente em escolas rurais,
materializada pela indiferença, tratamento inferior e/ou insuficiente por parte das
políticas públicas e do poder político ao uniformizar as propostas de ensino com uma
lógica urbanocêntrica. Isso faz com que faz a professora Kaína apele por um olhar
diferenciado e mais específico para o trabalho a ser desenvolvido, contemplando,
assim,

as

especificidades

do

ensino

de

Geografia

que

considerem

as

experiências/vivências de seus sujeitos-alunos.
As “posições avaliativas” tomadas pela professora Kaína, ao longo da
narrativa, destacam que o descaso político no que se refere à operacionalização de
propostas diferenciadas para o espaço rural, estão atreladas ao descaso, pelo qual
atravessa, historicamente, a escola rural. Desse modo, ela afirma: “é como se as
escolas rurais fossem jogadas assim, não tivessem um sentido, não contribuíssem
tanto para educação, nem para vida dos alunos da roça”. Esse tratamento inferior
dado à escola da roça só reforça o distanciamento e falta de propostas que
valorizem este espaço e os sujeitos que estão inseridos no mesmo.
Há portanto, impresso na narrativa de Kaína uma vontade que mudanças
aconteçam nesse cenário, para que assim seja possível, sem tantas tensões e
dificuldades, garantir uma escola, bem como um ensino de Geografia que considere
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e respeite as experiências/vivência dos sujeitos-alunos rurais, principais atores
desse processo.
A narrativa da professora Mirian destaca a questão da solidão no
desenvolvimento do trabalho docente, ao tempo em que aponta a ausência dos pais,
o desinteresse dos alunos e falta de comprometimento de ambos com o processo
educativo, sendo isso o principal motivo de descontentamento com a profissão
exercida em espaços rurais. Em tom de pesar, destaca: “eu me vejo, muitas vezes,
trabalhando só, sozinha”. De modo velado, em meio à visibilidade e invisibilidade, a
solidão marca, de algum modo, o trabalho do professor, implicando diretamente na
materialização de suas práticas em contextos rurais. Isso gera sentimento de
desânimo e insatisfação no trabalho posto que, na maioria das vezes, o professor se
sente sozinho e responsável por todo processo de ensino e aprendizagem. Nesse
sentido, para Mirian, a coletividade, a responsabilidade partilhada entre pais, alunos
e professora se reveste de importância particular no trabalho docente exercido em
escolas rurais.
Entretanto, não só o desprazer foi narrado pelas professoras-macabéas, em
outros momentos de suas entrevistas elas atribuíram sentidos e significados de
valoração e de prazer às outras circunstâncias ligadas ao trabalho desenvolvido em
escolas rurais, como fica explícito na narrativa de Mirian.

O prazer da escola rural é que você tem mais alunos que lhe tratam
com aquele respeito de antigamente que hoje você não encontra
mais nas escolas. Então, apesar de todas as dificuldades que eu
relatei existe esse prazer, é o prazer “do boa noite”, “do senhora”, “a
senhora professora”, quando é que você escuta isso na escola da
cidade? E mais ainda, essas pessoas, esses pais de família, mesmo
os alunos sendo grandes eles dão satisfação, professora: não vim
ontem porque eu estava doente, justifique minha falta, ou então,
professora eu estou aqui com dor de cabeça, mas eu gosto da sua
aula eu vou ficar. [...] então você vê a força de vontade, isso lhe
deixa feliz. [...] Então o prazer do aluno simples, honesto, humilde, do
aluno um pouco acanhado mais ao mesmo tempo muito respeitoso
você acha com maior proporção na zona rural, isso é um prazer que
não tem preço (professora-macabéa Mirian, Entrevista Narrativa,
2012).
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As “teorias explicativas” utilizadas pelas professoras Mirian para sinalizar
situações de prazer no trabalho desenvolvido em escolas rurais marcam bastante o
lugar do convívio com as pessoas presentes na comunidade e na escola rural.
Mirian localiza o prazer na relação de respeito, instituida entre elas e os alunos. As
narrativas validam, nesse sentido, que a profissão docente é uma profissão marcada
por interações humanas, fonte de prazer e valorização, cujos resultados estão
sempre voltados, por um lado, pela individulidade de quem pleita o trabalho, nesse
caso o professor, e, por outro, pela coletividade onde se inserem suas práticas
materializadas sempre no encontro com outro (alunos-sujeitos rurais).
A partir das narrativas das professoras-macabéas muitas questões emergiram
no campo da vida e da profissão, todas elas atravessadas por constantes
subjetividades. Por isso, nossas análises buscaram apreender sentidos e
significados das trajetórias de vida-formação-profissão, sob uma perspectiva
“hemenêutica compreensiva” RICOUER (1976). Além disso, buscou mapear os
delocamnetos geográficos e identificar as implicações dessas “migrâncias”. Assim,
em um movimento de ida e vinda, foi possível evidenciar/publicizar modos e
maneiras de exercer a profissão em contextos rurais tão diversos e tão singulares,
através de “gestos cotidianos” (CERTEAU, 2001, p. 47) nos quais os sujeitos
reiventam a vida e a profissão docente.
As questões sobre trabalho docente marcadas por esse movimento de
travessia e deslocamentos físicos, simbólicos e experienciais revelam significativas
implicações dessas trajetórias no cotidiano da profissão. Desse modo, ao tomar
suas vivências e relatar experiências inseridas nesses atravessamentos diários, as
professsoras-macabeas falam de modo simples, deixando escapar a complexidade
e as dinâmicas implícitas no trabalho docente, onde o elemento humano (a pessoa
do professor) transita nas interações personalizadas pelos sujeitos-alunos rurais,
interações imersas em subjetividades.
Foi possivel perceber, ainda, que tais interações acontecem dentro de um
espaço-tempo/mundo de vivências, onde as professoras e os alunos partilham suas
certezas e incertezas nos processos de ensinar e aprender em contextos rurais.
Nesse sentido, o trabalho das professoras-macabéas é ancorado nesse mundo
vivencial donde extraem seus sentidos e significados, seus modos e maneiras de
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ensinar Geografia em escolas rurais. O trabalho evidenciou, também, que as
práticas e as experiências se constiuiram como um espaço-tempo de formação,
modificando/metamorfoseando as identidades das professoras-macabéas e suas
próprias relações com o trabalho docente, ao longo de suas trajetórias de vidaformação-profissão.
Nesse movimento de olhar atentamente as trajetórias das professorasmacabéas e suas práticas, muitas coisas, sobretudo no que concerne às bases de
uma Geografia crítica precisariam ser consideradas e problematizadas nesse
trabalho. No entanto, a intenção não foi tecer críticas e pôr em cheque as
fragilidades e as inconformidades expressas nos discursos e práticas cotidianas das
professoras. Desse modo, entender as limitações das professoras-macabéas não
significa justificar as fragilidades e incorências de suas práticas, mas pecerber que
cada uma das professoras se materiliza nessa humana docência. Assim,
parafraseando Guimarães Rosa (2001), posso afirmar: “docenciar é um negócio
muito perigoso”, isso porque nem sempre operacionalizamos o que acreditamos e
nem sempre acreditamos no que operacionalizamos. Nessa corda de equilibrista,
há, portanto, uma linha tênue entre desejo e prática, realidade e ficção, conteúdo e
realidade, Geografia e vida.
De certo modo, não tem como apreender a totalidade dos acontecimentos,
nem valorização significativa de todos os acontecimentos/eventos biográficos
narrados, mas é preciso ler devagar, escutar os ecos de cada narrativa, percebendo
sua sonoridade e seus gestos implícitos. Enfim, diante todo exposto, peço-vos: “dê
licença, que licença eu peço! O que tenho é uma verdade forte para dizer, que
calado não posso ficar. [...] Com vossa licença, cedo minha rasa opinião” (ROSA,
2001, p. 288-289), cedo as narrativas das professoras-macabéas, cedo as suas
travessias, para que assim conheçam e prestem atenção em suas trajetórias e
reconheçam outros modos de docenciar em escolas rurais.
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(IN) CONCLUSÕES: “quanto ao futuro...”
Entre um dizer e outro: ‘o que fica por dizer’...

Macabéa que tinha medo das palavras,
apenas pouco antes de seu último suspiro pode,
enfim, afirmar de um jeito bem
pronunciado e claro: “quanto ao futuro...”.
(Clarice Lispector,1998, p. 86)
(Grifos meus)
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Tudo acaba, mas o que te escrevo continua.
O melhor está nas entrelinhas.
(Clarice Lispector, 1998).

É chegado o fim, é chegada a hora da Estrela. É chegada hora de por fim
nessa travessia de escrita. “Nessa hora exata, ouço a música antiga de palavras e
palavras [...] queria vomitar algo luminoso, estrela de mil pontas. [...] o âmago
tocando no âmago: Vitória!” (LISPECTOR, 1998, p. 85). São estas palavras de
Clarice Lispector que dão forma, não rígida, mas aberta, (in)conclusa, carregada de
desejo de ter feito aqui, algo de luminoso, importante, que destacasse as trajetórias
das professoras-macabéas, a “hora da estrela” de cada uma delas que deixaram
aqui parte de suas existências. Por isso, a conclusão desse trabalho também
carrega tom de vitória, de dever cumprido, de deixar em palavras a continuidade das
vidas que atravessaram esse escrito.
Não há como negar, por sua vez, que transpor caminhos, romper fronteiras,
realizar descolamentos geográficos e fazer travessias foram movimentos presentes
nas trajetórias das professoras-macabéas, as quais a partir das narrativas
socializadas, apontaram movimentos de travessia do ponto de vista físico (percurso
cidade-roça-cidade), simbólico e experiencial. Assim sendo, mediante as narrativas,
os ditos e não ditos que emergiram nas entrelinhas deste trabalho, evidenciamos
discussões sobre a profissão docente no âmbito das escolas rurais, com vistas a
compreender as trajetórias e os trajetos das professoras da cidade em escolas da
roça, pubilicizando, assim, representações, sentidos e significados atribuídos pelas
professoras sobre tais questões.
O trabalho revelou modos de apropriação do “ser professora”, inscritos nas
trajetórias de vida-formação-profissão das professoras-macabéas. Estas foram
instigadas a investigar seus próprios percursos, submetendo suas práticas a
constantes exercícios de avaliação para promover desenvolvimento da vida e da
profissão. Para tanto, cada professora teve o papel de protagonista e observadora
de sua própria atuação docente e um olhar bastante apurado sobre suas trajetórias.
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Nesse sentido, a pesquisa apontou que ao retomar suas trajetórias pela via
da experiência e do que foi significativo, as professoras potencializaram os
acontecimentos, transformando-os, através da rememoração, em um dispositivo
para pensar e propor resolução de problemas dos quais nem sabiam, ou nunca
tinham dado a devida atenção, construindo, assim, formulações teóricas sobre as
trajetórias e apontando implicações práticas de existência. A partir desse processo
de reflexividade sobre a vida e a profissão, marcado por uma dialética de
rememoração, as professoras-macabéas revelaram que há um imbricamento entre
os modos de conceber/operacionalizar a docência e acontecimentos ligados às suas
trajetórias de vida-formação-profissão.
Esse trabalho, portanto, constituiu-se como um espaço para publicar histórias
de

“anônimos”,

descortinando

um

conhecimento

mais

aprofundado

sobre

professoras de Geografia da cidade que trabalham em escolas rurais, destacando
suas trajetórias de vida-formação-profissão, suas vivências nas escolas onde
trabalham, as dificuldades, dilemas e tensões encontrados nessa docência que se
faz em travessia, entre a cidade e a roça, entre os meandros da vida e da profissão.
Para tanto, foi preciso mapear suas histórias individuais, apreender suas
lembranças e captar suas significações em torno dos processos que envolvem a
vida, a formação e a profissão. Assim sendo, ao entrelaçar empiria e teoria,
buscamos apreender nas narrativas temas comuns que passaram a espelhar um
retrato das situações vividas pelas professoras-macabéas, sem perder de vista a
diversidade de situações inerentes a cada uma, o que permitiu um entrecruzamento
de suas narrativas, sem ofuscar as singularidades dos eventos/fatos biográficos
narrados.
Ao investigar as trajetórias de vida-formação-profissão das seis professorasmacabéas, foi possível destacar recordações significativas sobre a Geografia
ensinada e aprendida, apontando questões importantes para problematizar o ensino
de Geografia e as suas especificidades em contextos rurais. Nesse sentido,
entender como se tornaram professoras de Geografia, identificar suas práticas e
destacar modos cotidianos de exercer a profissão, instigou-nos a reparar nas
implicações que os percursos de vida-formação-profissão tiveram sobre suas
identidades e performatividade docente, bem como nas condições de trabalho que
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lhes são impostas no exercício diário da profissão. Acrescenta-se, ainda, a
singularidade de cada professora para mover-se nas adversidades que emanam em
suas travessias: de morar na cidade, de ser professora de Geografia na roça e de
ser gente, gente-humana.
Ademais, concluímos que outros fatores interferem no trabalho docente em
escolas rurais, a exemplo dos deslocamentos diários entre o lugar de moradia
(cidade) e o de trabalho (roça), implicando, assim, nos modos de exercer a
profissão. As professoras-macabéas narraram situações experienciadas no contexto
rural e alegaram ser preciso contemplar nas aulas de Geografia o espaço geográfico
vivido pelos sujeitos-alunos, além de validarem a importância das escolas rurais
localizadas em espaços rurais para a vida da comunidade e para seus sujeitos
alunos, concebendo a escola rural como uma “escola portadora de futuro”
(AMIGUINHO, 2008b, p. 112).
O trabalhou evidenciou, ainda, permanências e rupturas na trajetória
profissional. A maioria das professoras-macabéas, embora não tenham escolhido a
docência por identificação com a profissão, revelaram que se sentem realizadas. No
que se refere à aprendizagem da docência em escolas rurais, essa foi se
constituindo mais com o aprendizado do que como escolha, tais aprendizagens são
decorrentes de suas experiências com o rural e com os sujeitos-alunos, do que com
os processos formativos reguladores de identidades e subjetividades, tais como
acontece na formação universitária.
Ao revelarem modos distintos de produzir a profissão e de ler a vida, as
professoras-macabéas validaram, de algum modo, mediante as experiências
vivenciadas ao longo da vida, o princípio Satriano que afirma: o homem define-se
pelo que consegue fazer com o que os outros fizeram dele. Nessa perspectiva, a
compreensão/apropriação dos momentos significativos de seus percursos pessoais
e profissionais, constituiu-se como condição necessária para que as professoras
pudessem se reconhecerem e se apropriarem dos saberes de que são portadoras,
produzindo, de certo modo, uma “biogeografia”, através do esforço de decifração e
interpretação de suas trajetórias inscritas no espaço, no tempo e na experiência.
Tomando a realidade das narrativas das professoras-macabéas, muitas
questões emergiram no campo da vida e da profissão, todas elas atravessadas por
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constantes subjetividades. Por isso, nossas análises buscaram apreender sentidos e
significados, sob uma perspectiva “hermenêutica compreensiva” das trajetórias de
vida-formação-profissão,

bem

como

objetivaram

mapear

os deslocamentos

geográficos e identificar as implicações dos mesmos no modo de fazer docência.
Assim, em um movimento de idas e vindas, foi possível evidenciar/publicizar
as trajetórias e os deslocamentos geográficos (cidade-roça-cidade) vivenciados
pelas professoras - macabéas às avessas – bem como suas narrativas sobre
docência

e

escolas rurais.

Enfim,

em tom

inconcluso,

sugerindo

outras

possibilidades de entendimento e outros alcances para este trabalho, emerge uma
inquietação: E agora quanto ao futuro...
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ANEXOS

Só não inicio pelo fim que justificaria o começo
– como a morte parece dizer sobre a vida –
porque preciso registrar os fatos antecedentes.
(Clarice Lispector, 1998, p. 21)
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Anexo I

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

CARTA DE CESSÃO

Eu,

_________________________________________________,

brasileiro

(a),

maior, _________________________ (estado civil), portador (a) do RG nº
__________________________ e do CPF ____________________, declaro para
os devidos fins que cedo o direito da entrevista narrativa, concedida por mim no dia
_______ de _____________ de _______, para a Mestranda Mariana Martins de
Meireles, usá-la integralmente ou em partes, autorizando o uso ( ) do meu nome ( )
de um pseudônimo, sem restrições de prazos e citações, para a sua dissertação de
Mestrado, para efeitos de apresentação em congressos e/ou publicações, em meio
digital, impresso ou outras formas de divulgação e publicação, desde a presente
data. Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo o presente.

Salvador, ______ de ___________________ de _______.
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Anexo II

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
MAPA ANALITICO- COMPREENSIVO

MAPA ANALÍTICO-COMPREENSIVO DAS TRAJETÓRIAS/NARRATIVAS
ENTREVISTADA:
Categoria
Analítica

Fato/evento Biográfico
narrado

Unidades de Sentidos e/ ou
significação

Analise Copilada

Citação Teórica

Elaboração: MEIRELES, 2012 – Baseado nas teorizações de Ricouer (1976) e Schutze (1987)
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Anexo III

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
OS RETRATOS DAS ESCOLAS
Retrato 01 - Escola Municipal Castelo Branco – Tucano

Fonte: Arquivo da autora – Parte externa
Pesquisa de Campo, abril de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Pátio
Pesquisa de Campo, abril de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Sala de Leitura
Pesquisa de Campo, abril de 2012

Fonte: Arquivo da autora – Cozinha/cantina
Pesquisa de Campo, abril 2012.
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Fonte: Arquivo da autora – Sala de aula
Pesquisa de Campo, novembro de 2011.

Fonte: Arquivo da autora – Entorno da escola
Pesquisa de Campo, novembro de 2011.

Retrato 02 - Escola Municipal José Valdir de Santana – Tucano

Fonte: Arquivo da autora – Parte externa
Pesquisa de Campo, abril de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Sala de aula
Pesquisa de Campo, abril de 2012

Fonte: Arquivo da autora – Sala de Leitura
Pesquisa de Campo, abril de 2012

Fonte: Arquivo da autora – Em torno da escola
Pesquisa de Campo, abril de 2012

Fonte: Arquivo da autora – Sala de aula
Pesquisa de Campo, abril de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Laboratório de Informática
Pesquisa de Campo, abril de 2012.
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Retrato 03- Escola Municipal Padre Cícero53- Tucano

Fonte: Arquivo da autora – Parte externa
Pesquisa de Campo, março de 2012.
.

Fonte: Arquivo da autora – Laboratório de Informática
Pesquisa de Campo, março de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Entorno da Escola
Pesquisa de Campo, março de 2012.

53

Fonte: Arquivo da autora – Parte interna
Pesquisa de Campo, março de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Sala de aula
Pesquisa de Campo, março de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Entorno da Escola
Pesquisa de Campo, março de 2012.

Escola reformada e ampliada em 2012.
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Retrato 04 - Escola Municipal Cristóvão Colombo – Tucano

Fonte: Arquivo da autora – Parte Externa
Pesquisa de Campo, Maio de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Sala de aula
Pesquisa de Campo, maio de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Secretaria e direção.
Pesquisa de campo, maio de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Parte Interna
Pesquisa de Campo, Maio de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Sala de Leitura e de
Informática /Pesquisa de Campo, maio de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Entorno da Escola
Pesquisa de Campo, maio de 2012.
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Retrato 05 – Escola Municipal José Carneiro de Oliveira – Serrinha

Fonte: Arquivo da autora – Parte Externa – Pavilhão II
Pesquisa de Campo, abril de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Parte Externa – Pavilhão I
Pesquisa de Campo, abril de 2012

Fonte: Arquivo da autora – Sala de aula
Pesquisa de Campo, abril de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Cozinha/cantina
Pesquisa de Campo, abril de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Corredor e salas de aula
pavilhão II .Pesquisa de Campo, abril de 2012

Fonte: Arquivo da autora – Entorno da escola
Pesquisa de Campo, abril de 2012.
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Retrato 06 - Escola Municipal São Vicente – Serrinha

Fonte: Arquivo da autora – Parte Externa
Pesquisa de Campo, junho de 2012

Fonte: Arquivo da autora – Parte Externa
Pesquisa de Campo, junho de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – comunidade Mombaça de
Valentina. Pesquisa de Campo, junho de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Apresentação Cultural
Pesquisa de Campo, junho de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Sala de aula
Pesquisa de Campo, junho de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Sala de Informática
Pesquisa de Campo, junho de 2012.
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Anexo IV

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
OS DESLOCAMENTOS GEOGRÁFICOS: CIDADE-ROÇA-CIDADE

Fonte: Arquivo da autora – Estrada que dar acesso a
Escola Castelo Branco. Pesquisa de Campo, março de
2012.

Fonte: Arquivo da autora – Estrada que dar acesso a
Escola Municipal Cristóvão Colombo. Pesquisa de Campo,
abril de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Estrada que dar acesso a
Escola Castelo Branco. Pesquisa de Campo, março de
2012.

Fonte: Arquivo da autora – Estrada que dar acesso a
Escola Municipal Cristóvão Colombo. Pesquisa de
Campo, abril de 2012.
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Fonte: Arquivo da autora – Estrada que dar acesso a Escola
Municipal São Vicente. Pesquisa de Campo, junho de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Estrada que dar acesso a Escola
Municipal José Valdir de Santana. Pesquisa de Campo, junho
de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Estrada que dar acesso a Escola
Municipal José Valdir de Santana. Pesquisa de Campo, junho
deAnexo
2012.
V

Fonte: Arquivo da autora – Estrada que dar acesso a Escola
Municipal São Vicente. Pesquisa de Campo, junho de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Estrada que dar acesso a Escola
Municipal Padre Cícero. Pesquisa de Campo, março de 2012.

Fonte: Arquivo da autora – Estrada que dar acesso
a Escola Municipal José Carneiro de Oliveira.
Pesquisa de Campo, março de 2012.
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Anexo V

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
OS CARROS DAS TRAVESSIAS
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