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Resumo: 

Este artigo apresenta a experiência prática realizada na formação de professores e 
professoras que atuam na Educação do Campo no Município de Feira de Santana-
Ba. A temática central está fincada no estudo dos lugares, particularmente do 
espaço rural, lócus privilegiado desse trabalho. Desta maneira, a formação 
intencionava a (re)significação do lugar rural que historicamente esteve esquecido 
das discussões e produções sobre educação. O desenvolvimento metodológico foi 
ancorado na história oral, onde as histórias de vida e narrativas foram instrumentos 
significativos para captarem a subjetividade dos sujeitos envolvidos, além das 
diversas nuanças de cada lugar descrito. A experiência mostra, o quanto é 
imprescindível a formação inicial e continuada de professores e professores. 
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Abstract: 

This article presents the experience carried out in the training of teachers who work 
in Rural Education in the city of Feira de Santana-BA. The central theme is fied in the 
study of places, particularly rural areas, the privileged locus of this work. Thus, 
training purposed to (re) signification of rural place that historically has been 
overlooked in discussions about education and productions. The methodological 
development was anchored in oral history, where the life stories and narratives were 
significant tools to capture the subjectivity of those involved, besides the various 
nuances of each place described. Experience shows, how essential is the initial and 
continuing training of teachers. 
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Universidade do Estado da Bahia-UNEB Pesquisadora do Grupo de Pesquisa (Auto) 
Biografia, Formação e História Oral (GRAFHO). E-mail: rcmagal@yahool.com.br 
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Ao ouvir as tessituras que compõem as histórias de vida dos sujeitos sociais, 

nos deparamos com os mais variados sons que traduzem e formam trajetórias 

pessoais e profissionais. Os sons que emergem dessas narrativas, trazem a 

memória (res)guardada de cada experiência vivenciada em tempos e espaços 

distintos, em alguns momentos, podem emergir como reflexões que impulsionam o 

pensar sobre a formação e a prática docente de quem narra e de quem ouve essa 

narrativa.  

Desta forma, ao objetivar a investigação da formação docente do outro, 

através das narrativas, (des)cortinamos a sinfonia dos espaços e tempos, em que os 

acordes, nos permitem viver no tempo presente do eu, protagonizando as 

experiências da docência que se (con)fundem com a experiência da formadora, sem 

se desfazer de um lugar para ocupar o outro, é um espécie de “desafio” às leis da 

física, agora é “um corpo que ocupa dois lugares”. Esses dois lugares, podem ser 

descritos não com uma ordem de importância, mas como um processo de ir e vir 

próprios da memória dos sujeitos, que é uma espécie de “tempo psicológico”, onde 

os lugares e tempos não precisam de linearidade.  

As primeiras lembranças emergem da experiência na Formação Continuada 

em exercício de professores e professoras da Educação do Campo da Secretaria 

Municipal de Educação de Feira de Santana (SEDUC). Durante os anos de 2009 e 

2010 participei do grupo de formadores da Educação do Campo no Município de 

Feira de Santana, neste período, me deslocava da área urbana para trabalhar com 

os professores e as professoras sobre a temática do semiárido nordestino (sou 

professora de geografia).  

Uma das preocupações apresentadas pelos docentes/técnicos dessa 

secretaria era que, muitas vezes, o conhecimento do espaço vivido, apresentado no 

livro didático se distanciava do meio habitado por alunos e alunas, e por falta de 

espaços de discussão, pela demanda imposta pelo exercício da profissão e pela 

formação inicial desses professores que atuavam na docência do ensino 

fundamental I, era comum que na prática docente, esses conteúdos, fossem 

reproduzidos sem levar em consideração o meio habitado por alunos e alunas. 

Sobre a prática docente, D` Ávila e Soneville (2008) nos aponta: 
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A atividade docente é uma prática social complexa que combina 
atitudes, expectativas, visões de mundo, habilidades e 
conhecimentos condicionados pelas diferentes histórias de vida dos 
professores. É, também, altamente influenciada pela cultura das 
instituições onde se realiza. Como prática complexa, abarca dilemas 
sobre os quais nos vemos incitados a lançar um olhar como 
pesquisadores (D` ÁVILA E SONEVILLE, 2008, p. 34). 

 

Qual era o olhar que deveria ser lançado sobre a prática docente 

desenvolvida por professores e professoras que estão na educação do campo? 

Quais as possibilidades de trabalhar essa prática na formação continuada desses 

sujeitos sociais? Quais os espaços de discussão que podem ser (re)criados para 

esses docentes? A cultura estabelecida da divisão da SEDUC da Educação do 

Campo é de possibilitar uma reflexão coletiva entre-docentes-formadores-gestores. 

Essa tríade possibilitaria que a prática docente fosse pensada como um lócus 

de formação e de produção de saberes. Desta forma, iniciamos o processo de 

formação em exercício. Trabalhar na formação de professores e professoras que 

atuam na educação do campo era um misto de grande desafio, e o desejo de 

discutir com o outro sobre sua prática docente.  

A temática apresentada estava fincada na questão dos olhares que lançamos 

sobre os lugares e sobre o espaço vivido. O espaço habitado/moradia pela maioria 

de professores e professoras era o espaço urbano, contudo o espaço vivido na 

prática docente era o espaço rural, como imbricar esses lugares? quais os olhares a 

serem lançados sobre os mesmos? como contrastar suas especificidades? Este era 

o desafio que se materializava com o desenvolvimento de uma prática de formação 

que foi desenvolvida nestas andanças entre a cidade e o rural. 

Era preciso lembrar que a partir do século XVIII com o advento da Revolução 

Industrial, o rural e o urbano são apresentados com uma perspectiva dicotômica, 

como sendo polos opostos, separados e com características antagônicas. Essa 

apresentação de rural e urbano permanece no imaginário dos sujeitos e muitas 

vezes é oficializada por diversas instituições como, por exemplo: o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística-IBGE (1996, p.09) que traz a seguinte definição:   

Na situação urbana consideram-se as pessoas e os domicílios 
recenseados nas áreas urbanizadas ou não, correspondendo às 
cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas 
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rurais isoladas. A situação rural abrange a população e os domicílios 
recenseados em toda a área situada fora desses limites, inclusive os 
aglomerados rurais de extensão urbana, os povoados e os núcleos. 

 

Na perspectiva do IBGE a cidade assume o caráter administrativo, é o espaço 

de poder, portanto exerce a hegemonia nas diversas relações entre os sujeitos e os 

grupos sociais. Sendo assim, o discurso no espaço escolar rural é ditado pela 

superioridade imposta do urbano. Era preciso trazer um outro olhar para o lugar 

rural, “novo olhar” estava baseado nas novas concepções acerca do rural, uma 

dessas novas concepções é trazida por Wanderley (2001, p.25) 

A definição do rural é uma dialética: grupos e instituições o definem 
atribuindo sentido a estas diferenças e sua ação notadamente 
política afeta estas diferenças, cria e revela outras, às quais são 
atribuídos novos sentidos. 

 

O rural apresentado nessa perspectiva tem uma relação dialética, onde os 

sujeitos e grupos sociais vivem a/na diversidade-diferença, com o sentido atribuído 

do seu lugar, isto não significa, isolamento de outros lugares e culturas. Trabalhar o 

rural na perspectiva do diálogo e do dialógico é pensar que o diálogo genuíno só se 

dá em clima de plena reciprocidade, quando o indivíduo experiência a relação 

também “do lado do outro” sem, contudo, abdicar à especificidade própria (Buber, 

1982, p.8). 

Neste momento, passo a (des)escrever a experiência das práticas realizadas 

no ano de 2009, o tema dos encontros de formação estava centralizado no Estudo 

do meio: momentos significativos de apreensão do real. Para adentrar nessa 

temática como processo de formação do eu-outro, a metodologia escolhida, se 

aproximava da proposta da história oral, que de acordo com Thonpson (1992, p. 

1992), a fonte oral permite-nos desafiar a subjetividade. 

O instrumento de coleta dessas histórias foram as entrevistas narrativas, 

seguindo os passos: explicação da proposta, solicitação para o uso das 

informações, narrativas e a conclusão. Houve por parte do grupo de docentes, a 

solicitação para que elas escrevessem essas narrativas e depois socializassem. 
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O trabalho inicial foi desenvolvido com um grupo de 10 professoras, o objetivo 

era explorar as falas consensuais e contrastantes, atentando para as descobertas, 

emoções, lembranças, enfim a revelação da memória sobre o tema discutido. 

Usamos uma técnica associada, que era a produção de um desenho livre a partir de 

um texto, que foi exposto na tela do projeto. No processo seguinte cada uma iria (se 

desejasse) expor seu desenho e trazer as lembranças das suas histórias de vida. 

No processo seguinte do trabalho de formação, foi realizada com um roteiro 

semiestruturado a entrevista narrativa em grupo, este processo era a escuta de si e 

a escuta do outro como nos aponta Ornellas (2011): 

 

Entrevista em grupo (grupos focais): Nesse modelo de entrevista em 
grupo, cada sujeito fala individualmente, sem interação, posto que 
cada um deseje emitir sua opinião sobre o tema que está sendo 
debatido, gestando, em certa medida, inicialmente, uma fala 
egocêntrica e, na medida em que o nível de interlocução aprofunda o 
tema, observa-se que a fala já passa por uma escuta sobre o dizer 
do outro. Nessa entrevista em grupo, o sujeito é levado a esse 
exercício de escuta da sua própria fala e da fala do outro 
(ORNELLAS, 2011, P. 65). 

 

A escuta do eu-outro possibilitou o conhecimento de si dos lugares por onde 

foram construídas as andanças pessoais-formação-profissionais, mas o meio vivido 

por cada um daqueles sujeitos, trazia riqueza de detalhes de cores, dos cheiros, dos 

sabores, das brincadeiras, cada detalhe revelava as características climáticas, da 

vegetação, dos rios e lagoas, era o espaço físico se manifestando através da 

memória, a aventura do ontem se transbordava nas palavras narradas. Aquelas 

narrativas transformavam a nossa convivência como nos aponta Bosi (2003): 

 

Narrador e ouvinte irão participar de uma aventura comum e 
provarão, no final, um sentimento de gratidão pelo que ocorreu: o 
ouvinte pelo que aprendeu, o narrador, pelo justo orgulho de ter 
passado tão digno de rememorar quanto o das pessoas ditas 
importantes. Ambos sairão transformados pela convivência, dotada 
de uma qualidade única de atenção. Ambos sofrem o peso de 
estereótipos, de uma consciência possível de classe e precisam 
saber lidar com esses fatores no curso da entrevista (ECLÉA BOSI, 
2003.p.61). 
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A aventura vivenciada através da narrativa mostrava a importância de cada 

lugar, das relações locais, do aprender no saber cotidiano. O lugar é o local mais 

próximo à existência do homem, onde o cotidiano se institui, onde cada sujeito, cada 

grupo social cria a sua história. Contrapõe-se ao global, mas é influenciada e 

influencia o global na medida em que a dinâmica externa força um maior dinamismo 

interno. (bairro, rua, povoado, vila, comunidade, trabalho), é aquilo que Coriolano 

(2004) nos mostra: Cada lugar é a sua maneira, o mundo. 

Retorno agora, a solicitação das docentes quanto à escrita das suas 

narrativas. Inicialmente não tinha projetado esse tipo de instrumento de coleta, 

acreditava que as narrativas orais, seriam suficiente para desenvolver o estudo 

sobre o meio vivido, mudei o roteiro da formação e acatei a demanda.  

A riqueza do escrito nos permitiu um mergulho no interior do sujeito, nas 

imagens das muitas andanças, algumas docentes traziam a infância na roça, era a 

possibilidade que aquela narrativa ocasionava para que o eu/docente, nascido no 

lugar rural encontra-se com o outro/discente estudante do lugar rural, aquela 

experiência foi o “mote da formação”. Em relação às narrativas escritas Souza 

(2008) nos mostra: 

Trabalhar com narrativa escrita como perspectiva de formação 
possibilita ao sujeito aprender pela experiência, através de 
recordações-referências circunscritas no percurso da vida e permite 
entrar em contato com sentimentos, lembranças e subjetividades. 
[...]. 

 

O olhar para cada lugar que estava inscrito (e se inscrevia) naquelas 

narrativas passava a ter sentidos na formação docente. Os lugares têm sentidos 

diferentes para cada sujeito social, é neste momento que a alteridade deve se 

manifestar nas ações, nas práticas pedagógicas. 

O conteúdo deve apresentar as especificidades próprias de cada lugar, sem 

centralizar o urbano em detrimento do rural. As práxis pedagógicas exige um diálogo 

desprovido de hierarquia entre quem pensa educação e quem realiza a educação, 

pois ensinar exige a convicção de que a mudança é possível como nos mostra 

Freire (2001). 
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Este processo de formação, desenvolvido nos distritos rurais de Maria 

Quitéria e Matinha2, apresentou resultados que foram além do objetivo geral da 

proposta, que era trabalhar o espaço rural do semiárido, como espaço de sentidos 

para alunos e alunas que estudam no lugar rural (neste caso específico a totalidade 

dos alunos e alunas, mora e estuda na zona rural). 

Entre as questões que extrapolaram o objetivo inicial da formação, as 

histórias de vida entraram como um instrumento de coleta de dados, mas revelaram 

a subjetividade das diversas trajetórias dos sujeitos em formação, trazendo no 

conjunto as diversas paisagens das trajetórias de cada pessoa. As narrativas 

escritas foram uma sugestão das professoras, não estavam no roteiro inicial, 

entraram como “desvio” de roteiro, trouxeram para a “formadora” e docente a 

possibilidade de pensar que as práticas pedagógicas podem ser modificadas e suas 

modificações trazem outras leituras, isto significa aprender a aprender  

O diálogo estabelecido teoricamente entre D`ÁVILA E SONEVILLE (2008),. 

Souza (2008), BOSI (2003) nas histórias de vida, narrativas e memória são fecundas 

para o processo de formação de professores e professoras. Essas histórias 

reveladas trouxeram emoções, subjetividades desvelamentos, contudo não devem 

ser pensadas como espaços de terapias individuais ou coletivas. 

A descontinuidade no processo formativo aparece como uma limitação faz-se 

necessário, que as instituições (Ministério da Educação, Secretarias Estaduais e 

Municipais da Educação), pensem e promovam espaços e tempos de reflexão das 

práticas educativas, desenvolvidas nas escolas de forma continuada.  

Enfim, o desenvolvimento dessa formação reafirma que uma educação de 

qualidade passa pela questão da formação, pela questão da carreira e pela questão 

dos salários de professores e professoras, além de outros aspectos que podem 

somar para a melhoria na qualidade dessa educação. O discurso de que os 

professores e as professoras “não querem” “não sabem” fazer, é um discurso que 

deve ser abandonado, ao contrário, há um número significativo de docentes que 

estão no movimento contínuo para a melhoria da educação brasileira.  
                                                           
2 A cidade de Feira de Santana possui um território dividido administrativamente em sede 
(01) - zona urbana e em distritos (08) - zona rural, que são: Bonfim de Feira, Jaíba, Jaguara, 
Tiquaruçu (São Vicente), Governador João Durval Carneiro (Ipuaçu), Hulmides, Maria 
Quitéria (São José) e Matinha (Matinha dos Pretos). 



9 

 

Esta experiência mostra que cada lugar tem suas características próprias que 

fazem com que os sujeitos sociais criem suas identidades e seu pertencimento, 

portanto cabe aos professores e professoras comprometidos com a melhoria na 

qualidade da educação brasileira, desenvolver práticas pedagógicas que envolvam 

os conhecimentos que são articulados nestes espaços. Conhecer o meio vivido é 

uma possibilidade de perceber que existem diversos lugares e diversos olhares. 
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