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RESUMO 

 
Este artigo trata do uso das histórias de vida na formação de educadores no curso de 
Licenciatura Plena em Educação do Campo (LPEC), da Universidade Federal do Pará, 
Campus de Marabá.  Discute-se a partir do conceito ampliado de formação defendido por 
Alves (1998); Freire (2006), Brandão (2003) e a especificidade da formação de professores na 
educação do campo, em Arroyo (2007); Hage (2010); Ribeiro (2009) e Medeiros e Anjos 
(2009). O estudo das narrativas foi realizado a partir dos memoriais de formação, produzidos 
pelos estudantes da turma LPEC/PARFOR/2011. Os resultados apontam temáticas e desafios 
da docência do campo no sudeste do Pará, que constituem questões problematizadoras para 
um trabalho educativo nas diversas atividades de ensino, nas pesquisas e estágio-docência no 
curso da LPEC na Educação do Campo. 
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LIFE STORIES OF EDUCATORS: ELEMENTS FOR TRAINING OF 
EDUCATION FIELD 

 
This article have as subject the stories of life on training educators in the Bachelor's Degree in 
Education Full Field (LPEC), Federal University of Pará, Campus de Marabá. It is discussed 
from the broader concept of education advocated by Alves (1998), Freire (2006), Brandão 
(2003) and the specificity of teacher education in the field, Arroyo (2007), Hage (2010), 
Ribeiro (2009) and Medeiros and Anjos (2009). The study was conducted of the narratives 
from the memorials of training, produced by students in the class LPEC/PARFOR/2011. The 
results show themes and issues in the teaching field in southeast  of  Pará, which constitute in  
problematizations for educational work in various teaching activities, on-stage research and 
teaching in the course of LPEC in Rural Education. 
 
Keywords: Life History; Teacher Training; Education Field. 
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Um dos grandes desafios para a Universidade Federal do Pará, no Campus de Marabá, 

está na formação de professores da educação básica do campo. Essa demanda foi decisiva 

para a institucionalização do curso regular de Licenciatura Plena em Educação do Campo 

(LPEC), construído a partir do acúmulo das experiências de formação do PRONERA; 

realizadas no sudeste do Pará. Em 2011, a LPEC insere no Plano Nacional de Formação de 

Professores para a Educação Básica (PARFOR), instituído pelo governo federal em 2009. O 

objetivo dessa inserção da Educação do Campo nesse programa foi principalmente construir a 

legitimidade social do curso, no reconhecimento junto às prefeituras municipais de educação 

e problematizar a formação para o campo; já que muitos dos estudantes vinculados ao 

PARFOR são atuantes nas localidades rurais e a maioria dos cursos ofertados são formações 

generalistas. 

No percurso formativo proposto para o curso LPEC, o uso da metodologia da História de 

Vida é apontado como ferramenta necessária para a compreensão de processos mais alargados 

de educação; entendendo que as compreensões de conhecimento, da ação docente se fazem no 

entrecruzamento com experiências anteriores de formação na educação rural. Consideramos 

necessário, analisar a especificidade da formação de professores para o campo, em aspectos 

que resultaram na necessidade da institucionalização da Educação do Campo a partir da 

LPEC. Foram utilizadas para essa análise, as narrativas de vida de educadores materializadas 

nos memoriais produzidos pelos estudantes da turma PARFOR/2011, na Oficina de História 

de Vida realizada na primeira etapa do curso de LPEC da Universidade Federal do Pará, 

Campus de Marabá.  

Os objetivos para construção desse artigo foram: a) apontar elementos da experiência de 

vida dos estudantes que contribuam para a construção do percurso formativo no curso de 

Licenciatura Plena em Educação do campo; b) apontar a metodologia das histórias de vida 

como ferramenta para construção de formação docente na LPEC/PARFOR e por último b) 

refletir sobre os desafios da especificidade da formação docente para o campo no sudeste do 

Pará. 

Nosso referencial teórico de formação docente para o campo está ancorado nas 

discussões de Alves (1998); Brandão (2003); Freire (2006); em  Arroyo (2007) e Hage (2010) 

na especificidade de formação para o campo; experiências apontadas por Ribeiro (2006), 

Medeiros e Anjos (2009)  no uso da metodologia da História de Vida na formação docente no 
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sudeste do Pará; por compreenderem a formação como um processo a partir de diversos 

“contextos formativos” e não apenas em um curso.   

Este artigo está organizado a partir dos seguintes sub tópicos; discutimos primeiro, a 

construção da Educação do Campo e  a especificidade da formação docente  no Sudeste do 

Pará;; terceiro, constituímos um perfil da turma da LPEC PARFOR em formação e caminho 

percorrido para análise dos memoriais e por fim apontamos uma análise da especificidade de 

formação docente no qual tem sido pautado das experiências marcantes de educadores do 

campo e as considerações finais.  

 

A construção da Educação do Campo no Sudeste do Pará 

 

Há uma marginalização da formação docente para o campo. Não é recente a necessidade 

de formação de professores para o campo, mas a ampliação do acesso à escolarização das 

populações do campo nas últimas décadas tornou essa necessidade numa prioridade. A partir 

da década de 1990, com a construção da Articulação Nacional por uma Educação do Campo, 

essa temática ganha um espaço para debate, principalmente a partir da atuação dos 

movimentos sociais. Atualmente há muitos questionamentos a concepção generalista de 

formação docente. Arroyo (2007) tem feito criticas, pois segundo ele a formação de um 

profissional generalista que tem objetivo de atender a todos, não consegue trabalhar com as 

especificidades. Isso tem gerando uma tensão porque os povos do campo, organizados em 

movimentos, tem lutado pelo reconhecimento de suas especificidades e pelo direito a uma 

formação diferenciada. 

Em pesquisa anterior (ANJOS, 2009) concluímos que poucos cursos formais realizados, 

dentre eles o LOGOS II e os Projetos Gavião I e IIiii para formação de professores nessa 

região do Pará. Mesmo não sendo específicos, atenderam parte desse público; no entanto não 

tinham nenhuma preocupação em abarcar as especificidades do campo. Os que não 

conseguiram acessar os cursos de magistério foram dispensados após a LDB 9493/96, quando 

os municípios tiveram concurso público, por não ter o nível de escolaridade exigido. 

O Campus de Marabá passar a intervir na educação de agricultores (as) a partir da 

parceira com os movimentos sociais do campo, em 1999, para desenvolver projetos formação 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA) até a Pós-Graduação Latu sensu, financiados pelo 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). As ações iniciais foram 

com a EJA porque o censo da Reforma Agrária em 1998, apontou um grande percentual de 
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jovens e adultos não-letrados nessas áreas; no entanto a formação de professores passou a 

maior preocupação, pelo baixo nível de escolaridade dos que atuavam na docência nesses 

projetos. Em 2009, assume a partir da institucionalização do curso regular de Licenciatura 

Plena em Educação do Campo. 

O uso da história de vida na formação de educadores do campo no sudeste do Pará tem sido 

trabalhado desde a primeira experiência de formação iniciada em 1999, no PRONERA ensino 

fundamental, no magistério e no curso de Pedagogia do Campo (ANJOS, 2009; MEDEIROS E 

ANJOS, 2009), no curso de Letras/PRONERA (RIBEIRO, 2009).  

Ribeiro enfatiza que a opção pelas histórias de vida não é a reflexão apontada a partir da 

racionalidade técnica, como técnica-instrumental para sala de aula, mas como espaço de 

reflexão sobre a própria aprendizagem. Ela aponta que ao contrário dessa abordagem: 

 
Retomar as experiências é uma forma de se colocar criticamente no interior 
da coletividade [...] no contexto da luta dos sujeitos do campo por dignidade 
humana, incluindo aí o direito de ler/escrever não para ser mais um 
componente da “cidade das letras” porque fala a sua língua, mas para nela 
intervir em direção a sua transformação. (RIBEIRO, 2009, p. 165) 

 

A partir de narrativas de formação tem a intenção de promover reflexão a partir de cada 

história individual, numa história coletiva. Esse processo busca apontar para a identidade em 

construção de educador do campo. Segundo Brandão (2003), a experiência educativa não 

pode ser apenas um ato de capacitar instrumentalmente produtores humanos por meio de 

transferência de conhecimento, mas “antes disso, e muito além disso, ela é o gesto de formar 

pessoas na intereza de seu ser e de sua vocação de criarem-se a si mesmas e partilhar com os 

outros a construção livre e corresponsável pelo seu próprio mundo social da vida cotidiana 

(2003, p.21). 

O princípio da pesquisa, na educação do campo, é fundante em todos os processos de 

aprendizagem.  A educação deve ser um processo no qual “deve começar por tornar os 

educandos progressivamente coautores dos fundamentos dos processos pedagógicos e de 

construção das finalidades do próprio aprendizado.” [...] (BRANDÃO, 2003, p. 21). A defesa 

de que se aprende, se perguntando sobre a si mesmo e sobre o mundo que nos cerca, 

defendido por Freire (2006) é a base para a construção das narrativas de formação; é a partir 

da pesquisa-formação; é através da reflexão das experiências significativas de vida que 

pensamos um criar processos de ensino-aprendizagem não centrados na figura do professor 

(a) ou no conteúdo preestabelecido, mas se interrogando de quais diversas experiências nos 

fomos feitos e quais para continuação do nosso processo educativo. 
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Turma em formação e caminho percorrido para análise dos memoriais 

 

A turma se constituiu de professores que fizeram a opção pelo curso de Educação do 

Campo através da Plataforma Paulo Freire, selecionados através de um cadastro nas 

prefeituras que atuam. Era composta por vinte e um educadores (as)/educandos(as) , deste 

dezessete mulheres e quatro homens;  dos municípios de Marabá, Itupiranga, Nova Ipixuna, 

Xinguara, Jacundá, Bom Jesus do Tocantins, São Domingos e São João do Araguaia. Atuam 

na educação de cinco até vinte e cinco anos. 

 Segundo consta nos memoriais, 50% dos que iniciaram o curso, já estavam cursando 

graduação em instituições à distância ou em finais de semana, na tentativa de conseguir uma 

estabilidade da profissão e melhorias salarial. A questão de gênero é fortemente apontada nas 

narrativas das professoras que constituem 80 % da turma; tanto pelos diversos dilemas 

enfrentados por serem mulheres; mães solteiras, por atuar em espaços públicos quanto da 

importância do seu salário de professora para o sustento das suas famílias. 

 Uma das primeiras dificuldades na retomadas dos estudos foi o encontro com a leitura e 

a escrita dos textos acadêmicos. A maioria das professoras apontam que esse é outro mundo, 

inimagináveis até pouco tempo atrás. Algumas apresentam que entraram na universidade com 

a perspectiva de poder se aposentar com um melhor salário e que não tinham mais 

expectativas quanto sua ação docente.  Os estudantes apontam o memorial como um dos 

primeiro textos que produziram durante toda sua vida; mesmo os que já cursavam outras 

graduações, e as marcas da oralidade estão fortemente apontadas em suas escritas. 

Destaca-se como objetivo da Oficina de História de Vida, a produção de um memorial 

de formação (individual) e um trabalho coletivo de socialização através de diversas 

linguagens as experiências marcantes (semelhanças e particularidades) que caracterizam o 

grupo em formação; construindo interações que reforçam as experiências que os une enquanto 

turma, mobilizando os estudantes para se engajarem no processo formativo e na reflexão dos 

seus processos formativos, importantes para os diferentes tempos e lugares de formação, nas 

etapas subsequentes do curso. 

 

Especificidade da Formação docente 

 

As experiências de Educação do Campo, construídas em parceria com os movimentos 

sociais tem apontado que além da escolarização dos docentes; elevando seu grau de 
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escolaridade; era necessário construir uma concepção mais alargada de formação, que não 

apenas considerasse a formação apontada no curso a partir dos estudos teóricos, mas que 

considerasse os outros espaços vivenciados pelos educadores. Portanto entender formação 

como o entrelaçamento de vários momentos formativos é não simplificá-la em um único 

momento oferecido num curso. 

 Compreendendo como Alves (1998) que a formação se dá tanto na esfera acadêmica, na 

experiência de vida de cada educador, quanto nas lutas das quais esse educador participa e 

pelas quais é formado; ou seja, em diversos contextos de formação (1998, p. 33). E 

acreditando em Freire (2006) que “ensinar não é transferir conhecimento”, rejeitando a 

concepção de que podemos passar por um momento de formação e depois “repassar” para 

outros, o que conhecemos e de que há “momentos únicos” ou “lugares específicos” em que 

nos formamos.  

Neste sentido, era necessário construir outros experimentos de formação para a docência 

do campo, considerasse e problematizasse os dilemas e compreensões forjadas nos outros 

contextos formativos. Por isso a metodologia da história de vida passou a ser central para 

construção de um percurso formativo no qual os docentes pudessem compartilhar através de 

narrativas orais e escritas suas experiências marcantes e que elas pudessem ser tomadas como 

elementos de reflexão na construção do trabalho formativo. 

 

Experiências marcantes de formação de educadores do campo 

 

A socialização das narrativas permitiu aos educadores se reconhecerem nas histórias dos 

outros; se encontrar enquanto campesinato em formação; pois diversas experiências vividas 

individualmente, como a experiência da migração e da (re)existência no sudeste do Pará forja 

uma memória coletiva do campesinato por terem origem na intervenção do Estado na 

Amazônia a partir da política dos grandes projetos; que recrutados como mão-de-obra barata, 

inúmeros brasileiros na falácia de melhores condições de vida na Amazônica. Esses 

agricultores se encontravam e se organização em luta para permanecer nesse território. 

(HEBÉTTE, 2004) 

Nos memoriais, os educadores destacam fortemente a sua experiência de migrante. Das 

passagens por inúmeras localidades e estados brasileiros, nos aponta uma primeira 

experiência de que junto com suas famílias, tiveram que construir nessa região condições 

mínimas de vida. Isso significa a construção de roças, dos espaços de moradia, das escolas; o 

que gerava também conflito com o ecossistema amazônico; desde a caminhar longas 
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distancias, do enfrentamento de doenças como a malária; tendo como preocupação inicial em 

construir alguma condição de vida. O relato abaixo exemplifica a questão: 

 
Nasci na cidade de Rondon do Pará, e sair de lá ainda bebê. Meus pais 
casaram na cidade de Cabrália (Bahia) e vinheram para Rondon do Pará 
em busca de melhores condições de vida, tentando arruma um pedaço de 
terra [...] Meu pai saiu para olhar umas terra, voltou e trouxe uma novidade, 
que havia arrumado um lote, era só mata, mas ficamos felizes, meu pai 
voltou a terra para derrubar para fazer um barraco, voltou muito doente de 
malária [...] gastamos todo o dinheiro que havia restado; quando melhorou, 
vendeu a casa e nós nos mudamos  para Jacundá [...] Meu pai foi trabalhar 
de carvoeiro [...] Então meu pai saiu para a zona rural de Goianésia, e 
retornou e falou que nós iamos mudar [...]. A primeira vez que nos fomos 
para roça, fomos a pé uns vinte e três quilômetros.  [...] na roça só tinha um 
barraco onde ficávamos por um bom tempo e aos pouco com nossas 
próprias mãos construímos nossa casa feita de barro, era enorme 
(OLIVEIRA, N. M. Minha história de Vida, 2011, p. 9-10-12). 

 
 

Nos memoriais, destaca-se as itinerância das famílias entre campo-cidade. Um 

elemento que aparece fortemente é o trabalho como parte de suas vidas desde a infância. O 

campesinato utiliza-se do trabalho como estratégia na socialização dos filhos, mas o que 

narram são que as condições financeiras das famílias exigiam os braços de todos. Como 

relatam Silva: “Minha família era bem pobre, desde pequeno eu e meus irmãos ajudávamos 

no trabalho da roça [...] Quando minha mãe começou a dar aulas, as coisas melhoraram um 

pouco, com o salário que ganhava dava para fazer a feira e meu pai não precisava trabalhar 

alugado”. (SILVA, D. V. Memorial de formação, 2001, p. 4) 

Os que intercalaram parte de sua infância entre campo e cidade relatam outras 

situações de trabalho. A alternância trabalho/emprego nas sedes dos municípios e “pedaço de 

terra”/”trabalho na roça” é imbricada pela instabilidade das condições de trabalho em 

qualquer um desses espaços. No relato abaixo, vemos a narrativa do estudante que descreve 

seu trabalho de vendedor, forma encontrada para contribuir com sua família:  

 
 (a família migrou para o município de Nova Ipixuna) Meu pai não conseguiu 
emprego na cidade, e saiu para trabalhar no meio rural com meu irmão Joel, 
que parou de estudar para ajudar meu pai. Começei a estudar na segunda 
série, na escola fui bem, mas a questão financeira da família ficava meio 
complicada a cada dia, eu ajudava, vendia geladinho, picolé, peixe, pão. 
Tinha vergonha dos meus colegas e não passava vendendo nas ruas que 
eles morava. Ganhava pouquinho, mas me sentia feliz por está 
contribuindo. Meu pai passava o mês trabalhando e o dinheiro não dava 
para pagar a conta no comércio, então resolvemos voltar para o meio rural, 
onde tínhamos uma terra, só que a terra não tinha benefício nenhum, nem 
casa, nem abertura. (SILVA, D. V., memorial de formação, 2011) 
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São destacadas as precárias condições de vida tanto no campo como nas sedes dos 

municípios. Nas narrativas o estudo aparece, em diversos trechos, como justificava a 

ideologia “desenvolvimentista” como o que pode “melhorar as condições de vida”. Os relatos 

abaixo apontam que: 

 
Morava no maranhão eram seis irmãos, meu pai bebia muito [...] não tinha 
carinho de pai, só taca. Minha mãe ia pra roça e levava todo mundo, 
quebrava coco e os homens fazia carvão e vendia para nós sobreviver [...]. 
Quando meu irmão mais velho ficou adulto, disse para ele (pai): Quem vai 
mandar nessa casa agora sou ele! Ele pegou as coisas dele e foi embora 
até hoje, nunca mais voltou, esta com quarenta e cinco anos fora de casa. 
Meu irmão colocou nos cinco para estudar, estamos todos formados (ensino 
médio); graças a minha mãe e ao meu irmão mais velho [...]. 
(EVANGELISTA, C.F, Trabalho de História de vida, p. 3-4) 

 
[...] Minha adolescência não mudou nada, continuou do mesmo jeito, tinha 
que trabalhar e estudar porque eu pensava que nunca mais queria passar 
pelo o que minha mãe passou pois via nos estudo minha chance de ser 
alguém na vida. Vivia cansada trabalhar nas casas, mais se eu parasse era 
pior, quem iria me dá roupa, calçado e meu material escolar? (BRITO,  R. S. 
Memorial de formação, 2011, p. 05) 

 
 

No entanto, o sistema de ensino era então inexistente no campo. As classes 

multisseriadas foram o que existia; considerada por muitos como atraso do ensino no campo; 

foi o que possibilitou os docentes estudarem. O transporte escolar para o ensino fundamental 

maior – segundo segmento foi a saída encontrada para resolver o problema; retirar os sujeitos 

do campo percorrendo inúmeras distâncias, esses são elementos recentes na história da 

educação rural, no entanto, como aponta Arroyo (2007), contribuíram para desestruturar ainda 

mais a precária rede de escolas existente. No relato, Oliveira descreve como vivenciou essa 

situação: 

 
Começamos a estudar na Goianésia, o carro ia levar e trazer. Quanto medo 
já passei pois as pontes eram muito ruim, e todos os dias passava por essa 
adrenalina, a fome também era ruim pois passava todo dia fora de casa  [...] 
Quando era férias, meu pai nos levava para a roça. Quando as aulas 
começaram nós íamos de bicicleta até a vila, e da vila pegava um ônibus 
escolar que percorria mais de trinta e cinco quilômetros para chegar a 
escola e só chegava em casa bem de tarde. (OLIVEIRA, N. M., Minha 
história de Vida, 2011, p. 10-12) 

 
 

Dessa forma narram em que condições conseguiram algum grau de escolarização. Os 

memoriais analisados apontam que a falta de formação da maioria dos agricultores foi o 

requisito para essas se tornarem educadoras, eram os que possuíam maiores níveis de 

escolaridade. Tentar compreender de qual lugar e em quais condições viveram sua 
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escolarização os que se tornaram professores; no faz refletir sobre o porque se tornaram 

professores. Nos trechos das narrativas das professoras, a condição de docente é apresentada 

como uma forma de diminuir as necessidades materiais e também por falta de opção. Como 

apontado abaixo: 

 
[na área de ocupação] As meninas (filhas) mais velhas já estava na idade 
de estudar, todos os colonos daquela área de terra tinha filhos para estudar, 
mas era a mesma história, não tinha escola. [...] Então o representante 
arrumou a professora, ela deu aula uma semana e foi embora, outra veio, 
foi a mesma coisa. Então o representante falou para o meu esposo para 
mim dá aula, já que eu morava na mesma área não corria o risco de ir 
embora, deixando os alunos sem aula. Como eu tinha a 5ª série. Eu 
acreditei que era uma bença que Deus estava nos dando (SILVA, M D, 
História de Vida, 2011, p. 28). 

 
 

Atuar na docência das escolas do campo, no sudeste do Pará, não é apresentado como 

profissionalização seja porque é um vínculo empregatício precário, de grande parte dos 

docentes que não tem formação no ensino superior; atual exigência legal; seja porque poucos 

são concursados; e em poucos municípios houve concurso público foi específico para o 

campo, para regularização dessa profissão. Para parte significativa do grupo, significou 

também continuar o trabalho na terra como agricultor(a); experiências adquiridas desde a 

infância com suas famílias. Algumas narrativas descrevem como conseguiam conciliar, por 

certos períodos, o trabalho docente e suas atividades nos lotes: 

 
(após sofrer um acidente) como meu esposo não podia brocar e derrubar, 
eu tirava uma parte do meu salário (de professora) e nós pagávamos para 
brocar e derrubar a roça e o resto do serviço eu e ele fazíamos, eu 
levantava três e meia da manhã, pilava o arroz no pilão para fazer almoço e 
janta e quando terminava fazia logo a merenda. Merendávamos e íamos 
para roça trabalhar até as dez e trinta, vinha para fazer o almoço, vinha 
almoçávamos e eu saia para escola. E quando eu chegava, ele já tinha feito 
a janta, então eu ia cuidar dos planos de aula e escrever as tarefinhas dos 
meninos que não sabia tirar do quadro. Era assim todos os dias, quando 
sábado e domingo nós trabalhava o dia inteiro na roça pois eu ainda não 
era evangélica[...] (SILVA, M D, História de Vida, 2011, p. 28). 

 

Essas marcas da educação rural devem ser refletidas/questionadas como apontam Gatti e 

Davis (1993), o ensino tradicional, que tinha como pressupostos um ensino passivo e centrado 

na memorização, se cristalizou na educação rural é preciso compreender que: “o 

funcionamento geral da escola, e mesmo o trabalho pedagógico a ser realizado com os alunos, 

pautava-se prioritariamente pela experiência individual da docente, adquirida no mais das 

vezes em serviço.” (GATTI e DAVIS, 1993, p. 78).  Como a narrativa abaixo apresenta de 
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forma naturalizada as ações política e pedagógica envolvidas na construção das políticas 

públicas no campo: 

 
(como professora leiga com 5ª série). Ao começar dar aula eu não sabia 
nem por onde eu iria começar, não tinha quadro, não tinha giz, não tinha 
nada, eu escrevia as letras do alfabeto nos cadernos dos meninos. [...] Ao 
receber o pagamento., encontrei duas professora que davam aula adiante 
de mim dez quilômetro,  me tornei amiga delas, pedi orientação sobre os 
planos de aula e continuei dando minhas aulas. No ano seguinte, os 
meninos aumentaram, então os pais dos alunos fizeram um barraco, 
fizeram banquinho de açaí e comei a dar aula debaixo do barraco; fui com o 
secretario de educação, ele mandou um quadro, giz, já melhorou mais! 
Logo em seguida mandaram caderno, lápis para as crianças. No outro ano, 
o prefeito mandou fazer a escola de tábua. Só tinha uma sala, entrou outra 
professora, então os pais fizeram uma salinha ao lado da escola. Como as 
professoras das zonas rurais eram todos leigos, o prefeito trouxe o gavião I, 
para os professores concluírem o primeiro grau. Veio logo uma ordem para 
prefeitura que não era pra ficar professor dando aula que não tivesse o 
magistério, então o prefeito trouxe o gavião II, eu, pela graça de deus, 
concluir o magistério, fiz o concurso em 1994, passei. (SILVA, M D, História 
de Vida, 2011, p. 29). 

 

 

O trabalho educativo no curso; desenvolvidos em diversos espaços coletivos de 

formação; em encontros e espaços de socialização de prática, bem como as pesquisas e 

estágio docência no curso devem ser espaços de questionamento e de reconstrução do saber 

da experiência; traços do clientelismo como sempre foi tratado o campo, no qual os recursos 

públicos historicamente são vistos como doação do que estão a frente das prefeituras e por 

isso servem de moeda de troca em eleições municipais. A ação dos movimentos sociais tem 

contribuído para outra concepção das políticas públicas; no entanto nem todos os sujeitos do 

campo participaram/experienciaram espaços formativos que desnaturalizasse essas questões. 

No relato abaixo, a estudante apresenta o significado do processo de escolarização que 

vivenciou. A experiência no ensino tradicional; marcas que ficaram e pouco são questionadas 

na narrativa. 

 
A primeira que estudei foi na escola municipal Manuel Bezerra. Nesta 
escola que dei o meu primeiro passo para a sociedade, aprendi a conhecer 
as letras do alfabeto, escrever, ter uma relação social com outra pessoa, ter 
contato com o mundo em que vivo. Aos sete anos foi muito importante para 
mim, no sete de setembro desfilei de porta bandeira da minha escola, me 
sentir imensamente elogiada. [...] Naquela época as escolas trabalhava no 
método tradicional, em que os alunos eram castigados de forma violenta, 
levando palmatorada e as ficavam a joelhados quando errava as tarefa, ou 
se desse a lição. Infelizmente ou felizmente não sei ao certo, fui castigada 
da mesma forma, também creio que me ajudou no meu aprendizado e na 
minha formação humana [...] (REIS, M. R. S., Memorial, 2011, p. 10). 
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Para Gatti e Davis (1993), uma concepção do saber escolar, encarado como algo pronto 

e acabado, alheio àqueles que pretendem dele se apropriar; gera uma concepção de 

aprendizagem que se pauta, predominantemente, pela repetição. É necessário que as 

experiências da ação docente (que para a maioria, não se limitava ao trabalho em sala de aula) 

sejam retomadas e enfatizadas em outros momentos do curso, ser docente no campo é ser 

responsável pelas condições de funcionamento das salas de aula. Nesse sentido, os docentes 

assumiram funções do poder público; junto com as famílias das localidades relatam que 

construíram escolas. Os professores que assumiram a educação nessas áreas, na maioria das 

vezes, se tornaram junto com as famílias, os responsáveis pela existência da escola: 

 
Aceitei ir para o PA mundo Novo, chegando lá fui conhecer a escola 
Paratininga. Na escola não tinha cadeira, nem quadro, mesa, e quando 
chovia molhava tudo, mesmo assim, fiquei. Voltei a Itupiranga (sede do 
município) conversei com o secretário e ele arrumou um quadro e um filtro. 
Fui embora com esses dois objetos. Chegando fiz uma reunião com os pais 
passei para eles a situação da escola e rapidamente eles cobriram a casa 
com palha de coco e o s bancos fizeram com talo de pé de açaí, organizei 
tudo e comecei as aulas. Era cinquenta aluno, tive que dividir  as turmas, 
vinte e cinco pela manhã e vinte cinco pela tarde. Passei oito anos nessa 
escola, trabalhava com multissérie. Em janeiro de 2009, recebi a proposta 
para trabalhar na escola Valdeci Lima Soares, aceitei porque meus filhos 
estava crescendo e eu sentia que estava muito ausente, apesar de não 
estava participando do crescimento deles, eu queria recuperar o tempo 
perdido.(BRITO, R. S. Memorial de formação, 2011, p. 05) 

 

Além de não ter acesso a formação exigida em lei; e recebendo piores salários. Para 

Therrien (1993) é preciso reconhecer o contexto e a estrutura social em que são geradas essas 

professoras. Neste sentido ele aponta que temos que superar a visão de que estas educadoras 

são “objeto de massa estatística incompetente e improdutiva” pois observando o contexto da 

professora rural “como sujeito contextualizado, histórico, com determinados saberes e 

práticas sociais cotidiana no interior da classe trabalhadora da qual não podem ser 

desvinculadas” é ela que ainda salva a escola pública”, porque num contexto em que tudo 

nega, a existência da escola só é possível pela presença delas. (THERRIEN, 1993, p. 45). 

A atuação de professores leigos e as concepções da escola rural que foi sendo criada 

historicamente são resultados de políticas que excluíam essa população tanto da instituição 

escolar quanto das políticas de formação de professores. Atualmente, há um discurso do 

avanço da oferta de escolarização com politicas do transporte escolar e da nucleação ou 

polarização, que teve como consequência o fechamento de inúmeras escolas multisseriadas. 

No sudeste do Pará, pelas cobranças dos agricultores, foi construído precariamente o 

Ensino Modular para a oferta do ensino fundamental – segundo seguimento o que fortaleceu a 
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rotatividade dos docentes em alguns municípios.  Os que tiveram acesso ao magistério através 

do Sistema Modular de Ensino (SOMEiv) ou do curso regular na sede dos municípios 

continuaram sua atuação docente; muitos na condição de professor migrante; que 

impossibilita aos docentes continuarem o vinculo com seus lotes e com suas famílias. Nos 

relato abaixo, um estudante aponta algumas localidades por quais trabalharam: 

 
Em 1994, minha mãe fez a matricula no Ensino Médio, na época em 
Sapucaia (município de Xinguara) foi implantado o Ensino Modular de 
Ensino (SOME) tinha apenas uma turma de magistério, eu já tinha alguns 
primeiros professores, comecei a cursar e sempre que alguém precisava eu 
substituía, com isso fui criando vontade de ser professor. Quando concluir o 
magistério, fui convidado para assumir quatro turmas do ensino fundamental 
no povoado de Agua Fria, trabalhei por 2 anos e em 1999 fui transferido 
para São José do Araguaia, trabalhei lá por quatro anos[...] todas essas  
dificuldades contribuíram muito na minha formação como homem e como 
educador, passei a ter uma relação direta com pessoal que viveram todo o 
conflito pela a terra no assentamento [...] Em 2006, tive a oportunidade de 
exercer a função de educação no Programa Saberes da Terra no município 
de Xinguara, no PA Axixá. Encerrado o programa, retornei para São José, 
onde trabalhei mais um ano, aí fui transferido para a escola do 
assentamento Paraíso do Araguaia, que até hoje estou (CARVALHO, F. C., 
História de Vida, 2011, p 36-39). 

 

Se a carreira não é feita de estabilidade. Pode também ser um “castigo”, para quem mora 

na cidade, encaminhar para a docência no campo, o que dificulta os possíveis vínculos 

construídos entre o educador e os moradores das localidades. Quem em busca do emprego ou 

de melhores condições de trabalho se sujeita a transitar por diversas vilas e localidades;  

 
Devido a troca de prefeito e eu não ter passado no concurso público, fui 
mandada para trabalhar na zona rural em um assentamento há dezenove 
quilometro da cidade. [...] conheci uma realidade totalmente diferente, era 
turma multisérie, nunca tinha sequer entrado numa sala de uma turma 
assim. Além de que como mãe, ter que deixar as filhas e ir ficar a semana 
inteira na localidade onde eu trabalhava. Para chegar na escola andava 
nove quilômetros de carro e oito quilometro de pé ou de bicicleta [...] fui 
morar na casa de um morador da comunidade [...] Ao encerrar o ano letivo 
fiquei desempregada novamente. Com oito meses, fiz o concurso público 
[...] para mim foi uma enorme satisfação entrar pela porta da frente e com 
meus direitos garantidos por lei. Novamente deixei minhas filhas com meus 
pais na zona urbana (sede do município de Itupiranga) e fui exercer 
novamente a profissão. (REIS, M. R. S, memorial história de vida, 2011, p. 
14) (Atualmente trabalha no campo e mora na sede do município). 
 

 

A itinerância é parte da ação docente porque não é possível impor condições para seu 

trabalho. A professora abaixo, em sua narrativa, apresenta a docência como a profissão que 

lhe possibilitou criar os filhos.  Em 2011, atuava há 250 quilômetros da sede do município de 

Marabá. Uma situação de professora-migrante há dez anos. Segundo sua narrativa: 
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Minha mãe não queria mãe solteira em casa, quando eu tinha vinte anos, fui 
para outra cidade chamada Buriti Cupu (Maranhão), e aí comecei a 
trabalhar na escola Paulo Freire, trabalhei um ano e depois vim para 
Marabá [...] Quando foi no dia 10 de abril de 2001, eu estava em casa, 
quando passaram um aviso na rádio [que estavam contratando professores 
que atuar no campo], eu fiz o teste e passei e fui chamada para trabalhar na 
zona rural, então a primeira escola que trabalhei foi Airton Sena I. No ano 
de 2002, 16 de abril (nome da escola). Daí começou minha vida de 
professora [...]. Quando foi em 2002, fui para uma vila chamada Boa Vista. 
Trabalhei dez meses, e fui para outra escola chamada José de Alencar, 
trabalhei quatro anos. Depois me mandaram para outra vicinal. Tenho dez 
anos de sala de aula em Marabá, na escola trabalho como professora, 
secretaria, preencho boletim, enfim faço tudo na escola.[...] A servente já 
estava cansada daquela vida, como toda dificuldade, carregar água do 
poço, era dois quilometro.  Ela ainda trabalhou um ano e meio 
(EVANGELISTA, C.F, Trabalho de História de vida, p. 7-8). 

 

Atualmente são muitos os desafios de pensar uma formação que contemple questões da 

prática política; dos conhecimentos acadêmicos; das experiências da docência na escola rural 

e das condições atuais em que se encontram ainda a educação. Outras lutas que tem se 

apresentado, a luta por melhores condições de trabalho; concursos que garantam a 

especificidade da educação do campo e o reconhecimento dessa formação é parte de uma luta 

maior. Ou seja, a construção da educação do campo é coletiva; é necessária a parceria com os 

movimentos sociais do campo num movimento articulado de luta por uma educação do 

Campo. 

Essa é uma das motivações para a articulação entre a universidade e os movimentos 

sociais do campo tornando-se parceiras na construção e na efetivação de programas 

educacionais sintonizado com suas expectativas, interesses e identidades culturais. Arroyo 

(2007), ao questionar as políticas generalistas de formação, “o protótipo de profissional único 

para qualquer coletivo” e as “as normas e diretrizes generalistas” que apenas aconselham 

“adaptem-se” à especificidade da escola rural, afirma que a especificidade de formação de 

educadores do campo como sujeitos de direito à educação “não desvirtua, antes alarga a teoria 

pedagógica e as concepções de formação de educadores”.   

Partindo desse pressuposto, o estudo dos memorias de formação, construídos na Oficina 

de História de Vida, apresenta as temáticas como: o campo e o trabalho; incluindo a questão 

ambiental e a questão agrária, as questões de gênero; as compreensões do conhecimento e do 

ensino-aprendizagem, a questão dos direitos e de cidadania; de processos históricos e 

sociológicos que nos constituíram enquanto populações do campo. Tais temáticas são 

apontamentos para um trabalho educativo nos Tempo-Universidades e Tempo-Comunidade 

do curso da LPEC. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Entendemos que a formação dos professores que atuam nas áreas no campo tem vínculos 

com suas experiências a partir de suas histórias de vida e de como eles se fizeram professores 

no campo. Acreditando que a formação docente, aconteça não apenas nos cursos de formação 

inicial, mas nos desafios que a prática pedagógica é colocada em diversos espaços de 

aprendizagem, consideramos que as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas do campo 

são resultados de diversas interações vivenciadas através das diversas experiências que os 

constituíram como educadores do campo. 

Somente será possível construir uma educação formal voltada aos povos do campo, se 

consideramos o papel do docente nessa construção, considerando o (a) professor (a) como 

sujeito real, concreto de um fazer docente, no que este guarda de complexidade, importância 

social e especificidade. Isto inclui dar-lhe a voz ativa na tentativa de compreender o que 

apontam nas narrativas que contribuem para ser gestada a identidade na docência do campo.  

O curso da LPEC tem o desafio de construir uma formação que abarque a atuação no 

ensino fundamental – segundo seguimento e o ensino médio no campo; ofertando uma 

formação por área de conhecimento; além dos outros espaços educativos nas localidades 

rurais. O objetivo não é apenas de ofertar cerificação aos docentes, mas contribuir para a 

construção de possibilidades do Ensino Médio no campo. O aumento da escolarização está 

contribuindo para “disputar com mais competência os espaços, projetos e propostas sociais 

em meio ao conjunto de transformações que configura a complexa sociedade na atualidade” 

(HAGE, 2010, p. 26).  

Defendemos uma formação que possibilite ressiginificar os saberes construídos a partir 

das experiências de vida de um grupo de docentes que viveu a margem do Estado; sem acesso 

a políticas públicas garantidas no direito brasileiro. Uma categoria profissional que se 

constituiu pela prática, que teve suas experiências docentes a partir da necessidade dos 

agricultores, tornando-se docente no campo pela falta de opção, pelas dificuldades de serem 

camponeses no sudeste do Pará; que precisa construir estratégias para lidar com a falta de 

estrada, de transporte, de saúde. Com as precárias condições construídas por elas para 

desenvolver um trabalho educativo; muitos nas condições de professora (a) migrante, sem 

estabilidades e garantias mínimas de direitos. 

 Não é papel da universidade, construir o engajamento na educação do campo, isso já 

demonstram nos relatos e experiências socializadas nos memoriais. Acreditamos que a 

formação acadêmica produzida na universidade tem o objetivo de possibilitar reflexões sobre 
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sua (re)existência; reconstruir concepções de educação pautados na educação rural; que 

possibilite reler sua história e lhes dê ferramentas para a continuidade da luta que travam 

cotidianamente.   
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