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OS SABERES (AUTO) BIOGRÀFICOS DE PROFESSORAS DAS CLASSES MULTISSERIADAS
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EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

Resumo:

As pesquisas com histórias de vida de professoras mostram que não é possível analisar apenas o percurso
profissional, mas sim analisar também aspectos que perpassam pelo desenvolvimento deste, tais como o pessoal, o
formativo/profissional e o social. Objetivamos a partir deste texto apresentar como os sabres de três professoras leigas
se tornavam práticas pedagógicas e eram desenvolvidos no contexto das classes multisseriadas das escolas da roça.
Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo que ancora-se no método (auto)bigráfico como base para
desenvolvermos o estudo a entrevista narrativa é a técnica utilizada para coleta de dados. Acreditamos que este
estudo centra-se na possibilidade de teorizarmos acerca das trajetórias de vida do ser professor e a configuração da
sua identidade docente, enfatizando na história de vida dele elementos que permita perceber o processo de
construção de saberes da formação. Esta discussão permite a compreensão da profissão docente como processo
formativo contínuo de valores e de ideais que se constituem como dispositivos importantes à formação humana que
contribuem com a práxis.

Palavras- Chave:Classes multisseriadas. Histórias de vida. Narrativas. Professoras aposentadas

Abstract: The researches with life histories of teachers show that it is not possible to analyze only the professional
course, but also to analyze aspects that go through the development of this one, such as personal, formative /
professional and social. The objective of this paper is to present how the sabers of three lay teachers became
pedagogical practices and were developed in the context of the multisite classes of the schools of the field. It is a
qualitative research that anchors itself in the (auto) bigrafic method as basis for developing the study the narrative
interview is the technique used for data collection. We believe that this study focuses on the possibility of theorizing
about the life trajectories of being a teacher and the configuration of his / her teaching identity, emphasizing in his / her
life history elements that allow us to perceive the process of building knowledge of formation. This discussion allows
the understanding of the teaching profession as a continuous formative process of values &8203;&8203;and ideals that
constitute important devices for human formation that contribute to praxis.

Keywords: Multisseries classes. Life stories. Narratives. Retired teachers

Palavras iniciais:

Parece banal, mas um professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma
coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros [...] (
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TARDIF, p.31, 2002)

A formação docente se constitui como campo teórico de diálogo que permite a construção de saberes
pedagógicoconstruído no processo da docência. A escola é um dos espaços dessa formação. Assim, tomando a
epígrafe que anuncia esse texto, buscamos discutir como foram construídas as experiências de professoras leigas de
escolas da zona rural de um município da Bahia. Para fomentar a tessitura deste diálogo, apropriamo-nos das
narrativas autobiográficas de três professorasaposentadas.O recorte da pesquisa que utilizaremos aqui no texto faz
parte de uma pesquisa de mestrado, em fase de finalização, que tem como objetivo discutir os saberes produzidos
nas classes de multisseriadas, como preparar aulas, assim como as estratégias para desenvolver as mesmas, assim
como discutiremos o “saber tornar-se” professoras uma vez que elas não tinham formação de magistério para assumir
atividades da docência, e muitas vezes não tinham a intensão de ser professora.

As colaboradoras da pesquisa são nomeadas como Mar, Terra e Céu. A pesquisa é base qualitativa e tem como
método o estudo (auto)biográfico, tendo como técnica para a coleta de dados a entrevista narrativa. A pesquisa foca
nas seguintes categorias:a formação docente, os saberes e as práticas pedagógicas de letramentos em classes
multisseriadas.

Vale salientar que o termo roça utilizado na pesquisa não se trata do lugar da labuta, do trabalho com a terra,
entretanto fala do lugar de pertencimento que assume uma categoria que produz identidades dos sujeitos que se
formam neste lugar e constroem suas histórias vidas e percursos.Desse modo, acreditamos que não podemos falar
docência e as implicações que perpassam por ela, sem que falarmos dos professores e suas trajetórias de vida.

As histórias de vida narradas proporcionam o reconhecimento de si, de suas relações sociais com o meio e com os
outros, possibilitando formação, aprendizagens individuais e coletivas, de modo que, o sujeito percebe que aprende
consigo e com o outro. Assim, a atividade de rememorar as experiências é uma atividade de formação de si para si e
para os outros, num processo de produção de aprendizagens geradas pela experiência com o meio e com os sujeitos
que nele estão inseridos.

Bertaux (2010) evidencia que as histórias de vida têm suas particularidades, todavia, são sempre experiências sociais
que o indivíduo faz no mundo e no meio que ele está inserido. Assim sendo, as histórias de vida tem assumido como
categoria metodológica importante na pesquisa etem, sobretudo, se constituidocomo parte do método (auto)biográfico
que se apropria das trajetórias de vida no âmbito das relações pessoais no cotidiano das práticas sociais exercidas.
Desse modo, ao estudarmos as práticas pedagógicas das professoras, estamos também dando visibilidade ao
contexto escolar e as histórias de vida das mulheres na zona rural, considerando “a perspectiva da sua sociedade,
com sua organização e valores específicos” ( Antonello; Closs, 2012 p. 113) de um determinado período.

As histórias de vida se instauram na memória e nesse aspecto a educação é privilegiada, à medida que age como um
dispositivo no desenvolvimento de estudos no espaço escolar enquanto um espaço de memórias, formação e cultura
produzindo sentidos, como afirma Souza (2008, p.146) ao considerar as narrativas (auto)biográficas como “[...] um
instrumento de formação que permite conceber o homem e sua relação com o seu percurso escolar, permitindo-o
identificar aquilo que foi realmente formador, em sua história de vida.”

Nessa perspectiva, vale salientar que rememorar não é apenas trazer lembranças vividas, é, sobretudo refletir sobre
as vivências, ressignificando-as, pois “ as histórias de vida nos possibilitam ampliar horizontes e o trabalho com
memórias reúne uma pluralidade de significados e explica uma diversidade de vivências.” (FERREIRA, 2014, p. 24).
Isso porque a narrativa é uma atividade formadora, pois, no momento em que narro minha história me formo e me
reconheço numa atividade de reflexão.

As pesquisas sobre histórias de vida de professoras mostram que não é possível analisar apenas o percurso
profissional, mas sim analisar também aspectos que perpassam pelo desenvolvimento deste, tais como o pessoal, o
formativo/profissional e o social. Segundo (JOSSO, 2004, p. 31). “[...] as histórias de vida abarcam a globalidade em
todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões passadas, presentes e futuras e na sua dinâmica própria”.
Assim sendo, é comungando das ideias da autora apresentada que considero as histórias de vida como uma
importante fonte de informação principalmente sobre a prática profissional docente. Nessa perspectiva se faz
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importante destacar como a narrativa se torna um importante dispositivo para proporcionar visibilidade ao vivido
enquanto experiência de vida, e aprendizagem. Weller e Pfaff (2011, p. 213) afirmam:

A narrativa autobiográfica produz dados textuais que reproduzem de forma completa o
entrelaçamento dos acontecimentos e a sedimentação da experiência da história de vida
do portador biografia de modo que só é possível no contexto de uma pesquisa sociológica
sistemática.

Considerando que a sociologia é ciência que estuda a estrutura dos sistemas sociais e seus dinamismos, a narrativa
com os entrelaçamentos das experiências vividas poderá apontar os efeitos e as condições da vida social. Ao falar de
si, os saberes (auto)biográficos da docência se entrecruzam com as representações e ressignificações da formação e
do fazer docente experimentado no âmbito educacional. Nesta perspectiva, Josso (2004, p. 34) caracteriza a “[...]
experiência formadora” como um conceito em construção, porque consiste na narração dos “[...] processos de
formação, de conhecimento e de aprendizagem do ponto de vista dos adultos e a partir das suas experiências
formadoras porque nasce da capacidade e investimento do ator falar e escrever sobre si e sua história, estabelecendo
sentido ao que foi e é vivido através dos significados particulares e coletivos.

Escolas da roça: ensinar e aprender nas classes multisseriadas

Chegar, limpar, organizar a sala e as atividades pedagógicas do dia, verificar a merenda para preparar (se houver),
atender as demandas administrativas do espaço escolar. Assim é o dia de trabalho da professora da classe
multisseriada, de modo especial às professoras Mar, Terra e Céu, colaboradoras desta pesquisa. As narrativas
(auto)biográficas destas professoras vem nos apresentar os retratos da escola da roça,entre as décadas de 60 a 90
num município do interior da Bahia. Elas apresentam em suas histórias uma realidade estendida por boa parte do país
durante décadas, pois, muitas pessoas se tornavam se tornavam professores de classes multisseriadas, mesmo sem
formação e a experiência do dia a dia era a formadora dessa identidade criada para atender as necessidades
escolares das comunidades, sobretudo as comunidades rurais. Atualmente pode até ter reduzido o número das
classes multisseriadas, mas elas ainda existem, desse modo essa discussão nos permite refletir sobre a importância
do papel social do professor dessas classes. Ferri (1994, p. 71)ressalta que: “Na classe multisseriada, o professor se
considera sozinho. E, somente, uma solidão física. Sua ação pedagógica é controlada não por alguém, mas pela
“organização” da escola.” Sabe-se que o/a professor/a de classe multisseriada se ver diante de inúmeros afazeres e a
tarefa de ensinar passa a ser compreendida como um sobre-esforço, pois ele (o professor) sente-se só carregando
toda responsabilidade/ peso da escola.

A classe multisseriada[1] da roça era: a única sala de aula, para os inúmeros alunos das mais variadas idades, séries
e níveis de aprendizagens em volta da única professora que tinha diversas atividades para fazer como zelar,
coordenar, dirigir, ensinar. A primeira impressão aos olhos de quem está de fora é de um fazer improdutivo, pois
tantas atividades levam uma a deixar a outra frágil. Isto é, como uma única professora conseguia dar conta de tantas
funções para exercer a docência na escola. Mas as professoras rurais buscavam reinventar o cotidiano das classes
multisseriadas, revendo suas atribuições e dificuldades, como narra professora Terra.

Era muita criança muita dificuldade. Só tinham duas bancas porque os pais cediam para os
próprios filhos sentarem e estudar não existia quadro de giz. Fazia os deveres todos no
caderno quem podiam ter dois cadernos tinha, quem não tinha era só na hora que chegava
e eu fazia o dever.

Observamos que se fazia necessário à criatividade e elaboração de táticas pedagógicas para organizar as atividades
didáticas na sala de aula, muitas crianças poucos recursos, mas a pedagogia era desenvolvida, como narra a
professora, apesar da falta de mobiliário e material didático para atender as necessidades da classe. De acordo com
Certeau(1994, p.94), as professoras inventavam o cotidiano pedagógico usando “suas astúcias, seu esfarelamento em
conformidade com as ocasiões, suas ‘piratarias’, sua clandestinidade, seu murmúrio incansável, em sua uma
quase-invisibilidade”. Praticamente invisíveis eram as professoras, sozinhas e sem formação acadêmica “pirateavam”
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o fazer pedagógico e esfarelavam o contexto pedagógico que lhes eram confiado para assim dar instrução pedagógica
aos meninos e às meninas nas escolas da roça. Essa tal “pirataria” as professoras trazem nas suas narrativas,nas
memórias da deiscência quando falam das suas professoras, aquelas que elas se espelham, que lhes ensinaram a
assinar o nome, a ler e a escrever:“A maneira que eu aprendi também ensinei” (Mar, Excerto extraído da entrevista
narrativa em 16/03/2016). E a professora Céu confirma: “ Eu não era professora formada, mas me espelhava numa
professora que eu tive[...] (Cèu, Excerto extraído da entrevista narrativa em 16/03/2016). E assim funcionava as
práticas pedagógicas das professoras nas classes multissseriadas.

Ainda hoje as classes multisseriadas são os primeiros espaços possíveis de escolarização para a população rurícola.
Elas têm suas características essenciais como as que foram citadas acima, mas reunir vários alunos de diferentes e
idades e diferentes turmas em uma única sala para um único professor dar aulas é a principal delas.

As classes multisseriadas buscam agregar todos os alunos matriculados na unidade escolar
independente dos níveis de aprendizagem em uma mesma sala, que por sua vez tem como
responsável (na maioria das vezes) um único professor, o qual fica responsável por sua
estruturação em serie/ano/ciclo (MEDRADO, 2012, p. 140).

Isso acontece por conta do número de alunos que não é suficiente para formar turmas com a quantidade exigido que
corresponde entre 25 e 30 alunos e muitos vezes as turmas multisseriadas excedem esse quantitativo, como afirma
professora Mar[2]: “Eu tive turmas de 50 meninos. As pessoas passavam e falavam não sei como a senhora aguenta.
Ai eu dizia Oh fazer o que né”.

As classes multisseriadas são realidades e não devem ser negadas. E isso se constitui num legado histórico, político,
cultural e social para ser estudado, além de ser uma categoria teórica importante na história da educação
brasileira.Foram as professoras leigas que deram grande sustentáculo às comunidades rurais, especificamente, no
nordeste. Radiografar as histórias de professoras rurais e seu contributo para os processos de alfabetização e
letramento das comunidades rurais, é também dar visibilidade ao papel social que elas exerceram na sala de aula. Daí
a importância de pesquisa sobre a docência na roça, no intuito de conhecer as habilidades que eram exigidas pelas
secretarias de educação e pelos professores, bem como o compromisso que as professoras assumiam para obter
êxito no fazer pedagógico e, sobretudo, para podermos perceber como esses professores se apropriavam da docência
sem o curso de magistério e como criavam atividades didáticas de leitura, escrita, matemática e outros saberes das
ciências naturais e sócias.

Na contemporaneidade, porém as exigências são maiores, não temos professoras/professores “leigos”/ “leigas” nas
salas de aula, mas as classes multisseriadas continuam presente no seio rural e muitas salas de aula são
negligenciadas, e às vezes, o único ponto de chegada é o fracasso escolar, como ao longo desse diálogo poderemos
presenciar nas narrativas das professoras, como conta professora Céu:

A gente não tinha uma ajuda, não tinha um diretor éramos só nós e os alunos, hoje eles
acham tudo e não querem nada [...]As turmas eram enormes era um problema. Tinha
turmas que começavam com 40 e terminava com 60 alunos.

A profissão docente na roça, geralmente era iniciada de forma bastante precária, com as condições mínimas para o
exercício das atividades, pois os saberes exigidos eram os mínimos, como apenas, saber ler, e contar. Lembramos
ainda que o ingresso na profissão se dava essencialmente com uma assinatura de um contrato, uma ficha ou algo
semelhante. A seleção era feita por indicação geralmente de algum político. O convívio social com a comunidade era o
fator principal para esse ingresso. A professora da roça era aquela jovem senhora ou senhora que na comunidade
possuía habilidades de leitura e escrita que poderia atender as necessidades da comunidade na formação escolar dos
sujeitos que ali pertenciam, como aborda Rios (2013, p. 04):

A profissão docente na roça chega de forma bastante precária em que os saberes
necessários à docência estavam vinculados apenas ao saber ler, escrever e contar,
habilidades proporcionadas até a antiga quarta série primária. [...] ingresso na profissão na
roça foi marcado pela necessidade em atender a demandas locais, caracterizando uma
iniciação à docência precoce, com precarização nas diversas condições para o exercício
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do magistério, a.[...].

A profissão docente é impregnada de sentidos, que se inicia no contato com o docente, bem como no processo de
feitura, que é o se fazer ser docente e ir se constituindo docente que se dá na prática da docência de sala de aula.
Como é o caso das professoras aposentadas da pesquisa, elas se constituírem docentes na sala de aula, sem passar
por uma formação acadêmica ou pelo curso normal (magistério do 2º grau) que era oferecido até meado dos anos 90
em alguns colégios públicos e particulares, mas que logo foi trocado pelo curso de Formação Geral.

A docência na roça foi sendo construída nas relações familiares, na comunidade, e nos diversos fazeres pedagógicos
impostos pelo cotidiano escolar e pelas secretarias de educação municipal de cada comunidade, respeitando as
práticas culturais, sociais e políticas de cada comunidade.

Educar na roça é adentrar num campo de subjetividades, de complexidade e de troca mútua entre sujeitos, por isso
que desenvolver um estudo nesta área, e também desvelar as vivências e a diversidade presente nesse contexto,
sobretudo aquelas que se configuram no espaço escolar, como a pedagogia que as professoras criavam para
ministrarem aulas nas classes multisseriadas. Nessas práticas, as professoras vão constituindo a identidade docente,
ampliando seus sabres e desenvolvendo suas práticas.

Imagens das classes multisseriadas reveladas nas narrativas (auto) biográficas

As cenas narradas revelam que as professoras, colaboradoras da pesquisa, criavam suas metodologias e
reinventavam modos de ensinar aos discentes para que aprendessem a ler, a escrever; além de buscar outras
estratégias para ensinar a contar e interagir com os conhecimentos da matemática, das ciências da natureza, bem
como os saberes da geografia e a da história e outros campos de conhecimento.

As classes de multisseriadas eram superlotadas e as aulas teriam que ser atrativas. Em suas narrativas, elas sempre
enfatizam que o tempo que elas ensinavam era diferente dos tempos de hoje, como narra professora Mar: “Não
tinham essa quantidade de tecnologias para o aluno dividir as atenções”. Percebemos com isso que o centro das
atenções era a professora, a mediadora das situações de aprendizagem, então, por exemplo, uma das estratégias
adotadas pelas professoras era a criação de músicas com os próprios conteúdos.

Olhe pra dar aula a tanto menino a maior parte era cantando: dois e um três, dois e dois
quatro, os meninos faziam aquelas cantigas e aprendiam. As de diminuir dez menos um
nove, dez menos dois oito e por ai ia... eu gostava muito de ensinar cantando os meninos
faziam aquelas cantorias bonitas e aprendiam... eita! quando a gente cantava a tabuada
era uma cantoria bonita demais.

As estratégias criadas pelas professoras para o aluno adquirir habilidades e competências em determinados campos
de conhecimento não ficavam apenas nas “cantorias” iam para além do conteúdo estudado na sala de aula, elas
buscavam desenvolver atividades para serem aplicadas na vida e para a transformação dela, isso fica evidente
quando a professora Mar aponta que a proposta para ser desenvolvida na sala de aula pautava-se apenas em ensinar
as crianças a ler, escrever e contar, assinar o nome era suficiente.

Quando ele ficava me conquistando eu Dizia:eu não sei ensinar, eu não sou professora
formada.Daí ele dizia, mas que nada d. Mar eu sei que a senhora aqui tem condições de
ensinar que os meninos aqui não sabem de nada. Eu encontrei a senhora ensinando
particular ensinando até bem, as quatro operações de conta, pode fazer um ditadozinho,
uma cópia... Assinar o nome já tá de bom tamanho[...].

Embora parecesse quea proposta pedagógica das classes multisseriadas fosse ensinar a escrever, ler e escrever
bilhete ou carta, como também resolver as quatro operações básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão,
percebemos a prática pedagógica não se baseava apenas na construção destas habilidades. As práticas pedagógicas
de leitura, de escrita que as professoras guardam em suas memórias revelam práticas efetivas de
letramentos,sobretudo, com atividades lúdicas de leituras e escrita. O desejo delas era ir além do ler e escrever
mecanicamente. Isso é perceptível nas entrelinhas das narrativas.
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As leituras que eu mandava eles fazerem não ficava só na leitura eu pedia para eles me
dizerem o que o texto estava dizendo... de um texto sobre alimentos eu perguntava: qual a
importância doa alimentos para nossa vida (risos) não é uma pergunta boa

Eu não queria aquela leitura ta-ta-ta sem pontuação, sem nada... porque desse jeito ele ia
saber o que estava lendo Ia tá sabendo o que leu ali Oxe, comigo tinha que estudar,fazer a
pontuação, tinha que tá sabendo o que Eu dizia assim: se vocês receberem um bilhete
dizendo que você é safado, que fez isso fez aquilo e ai É preciso que vocês entendam o
que estão lendo para quando receber um bilhete saber o que ele tá dizendo. Tem que
saber o que tá dizendo ali: fulano tá doente, fulano tá morrendo, sicrano vai viajar. Se não
entender a leitura aqui na sala de aula vai entender o significado que tem naquele bilhete
nem naquela carta Não entende

A professora Mar demonstra que sabia o que uma professora precisa ensinar e exigir dos seus estudantes e o faz
muito bem, conforme está evidente no excerto textual. Ela ressalta que é preciso ter domínio da leitura e da escrita,
além de interpretar também o texto escrito, ao mencionar o bilhete. Para Kleiman (2005, p. 18) a prática pedagógica
mencionada pela professora se constitui como uma prática de letramento complexa, pois “envolve muito mais do que
uma habilidade (ou conjunto de habilidades) ou competência do sujeito que lê. Envolve múltiplas capacidades e
conhecimentos, muitos dos quais precisam ser mobilizados e muitas não tem relação com a leitura”.

Ressaltamos os espaços pedagógicos rememorados pelas professorasmostram como as práticas, eventos e cenas de
letramento estão imbricadas nas experiências de contextos escolares e não escolares. Porém, tratando-se de
discussões acerca da escrita e da leitura como bens simbólicos que influenciam e determinam espaços que incluem e
excluem os sujeitos, dominam e fazem uso dessas práticas culturais, faz-se necessário compreender que as
professoras sabiam da importância deste letramento oficial tão presente no currículo escolar.

As professoras não possuíam formação acadêmica e para prepararem suas aulas, buscavam as experiências que
possuíam se formavam e se aperfeiçoavam para assim não deixar de desenvolver bem seu papel de docente. Estas
estratégias se apresentam na narrativa da professora Mar:

Eu pegando o livro não aprendia a ensinar Aprendia sim e muito! Comigo não tinha esse
negócio de planejamento não. Meu planejamento eu mesmo fazia. Chegava olhava o que eu
ia dar no dia e pronto! Por exemplo, o corpo humano eu lia tudo e ensinava.

Os livros me explicavam muita coisa... Naquele tempo não tinha muito isso de planejamento
não era um ensinamentozinho que com os livros agente aprendia também. Eu mesma
determinava o que eu ia ensinar fosse Português, Matemática, religião ou outra matéria. Hoje
está diferente. O livro do professor tudo ensina, tem todas as respostas como é que não
aprende A gente só não podia dar esses livros para os alunos porque ele já tá dizendo livro
do mestre (Mar, Excerto extraído da entrevista narrativa em 16/03/2016).

Como já foi mencionado, a proposta das classes multisseriadas era apenas ensinar o nome, as letras do alfabeto e as
quatro operações. Todavia as professoras estudavam e buscavam conhecimentos para ir além desses eventos. A
formação letrada dessas professoras acontecia de forma natural e causavam efeitos. A experiência formadora das
professoras ganha forma e consistência no desenvolver de suas práticas. Nesta perspectiva Josso (2004) destaca:
“[...] o que faz a experiência formadora é uma aprendizagem que articula, hierarquicamente, saber fazer e oferece a
cada um a oportunidade de uma presença de si e para a situação pela mobilização de uma pluralidade de registros
[...]”. (JOSSO, 2004, p. 28).

Desse modo, mesmo com os “sabres mínimos” para atuar em sala de aula, essas mulheres se tornaram professoras e
desempenharam esse papel com muitas dificuldades em suas comunidades, pois a aprendizagem experiencial e a
formação numa integração alicerçada contribuíram significativamente na formação dos cidadãos que na roça residiam.

Considerações finais
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Diante do exposto buscamos nessa abordagem apresentar as categorias que emergem nas narrativas das
professoras e que estão sendo discutidas, por nós, na perspectiva de evidenciarmos os múltiplos sabres docentes que
estas professoras apresentam ao desenvolverem o exercício da docência sobretudo a partir das influências
pedagógicas ocorridas dentro das classes multisseriadas.

Acreditamos que este estudo centra-se na possibilidade de teorizarmos acerca das trajetórias de vida do ser professor
e a configuração da sua identidade docente, enfatizando o potencial das histórias como dispositivo metodológicoque
permite perceber o processo de construção de saberes da formação. Esta discussão permite a compreensão da
profissão docente como processo formativo contínuo de valores e de ideais que se constituem como dispositivos
importantes à formação humana que contribuem com a práxis.

[1] Nos referimos ao contexto da época de atuação das professoras colaboradoras da pesquisa
[2]Excerto extraído da entrevista narrativa em 16/03/2016.
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