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Resumo: Este artigo apresenta discussões e reflexões acerca do conhecimento de si como espaço de formação nas
escolas rurais para compreender de que maneira os docentes de escolas situadas nestes espaços lidam com a
diferença na sala de aula. Utilizamos como dispositivos de pesquisa o memorial de formação e as entrevistas
narrativas com sete professores da roça que atuam em escolas rurais da rede pública da Educação Básica no
Território da Bacia do Jacuípe, interior da Bahia. O presente trabalho configurou-se como uma pesquisa-formação em
que as narrativas de formação se apresentaram numa perspectiva compreensiva e formativa. Este trabalho evidenciou
as variadas perspectivas formativas que o conhecimento de si desencadeia para o docente, possibilitando-nos
perceber que na relação com as diferenças nos percursos formativos dos professores há uma invisibilização através
do discurso produzido pela manutenção dos padrões estabelecidos pela mesmidade.

Palavras-chave: Conhecimento de si. Diferenças. Pesquisa (auto)biográfica.

Knowledge of self, the teaching and differences in rural schools: formation of narrative research
(auto)biographica

Abstract

This article presents discussions and reflections about the knowledge of self as a training space in rural schools to
understand how the teachers of schools located in these spaces deal with the difference in the classroom. We used as
research devices the training memorial and the narrative interviews with seven teachers from the countryside who work
in rural schools of the public network of Basic Education in the Territory of the Jacuípe Basin, in the interior of Bahia.
The present work was configured as a research-formation in which the narratives of formation were presented in a
comprehensive and formative perspective. This work evidenced the varied formative perspectives that the self
knowledge triggers for the teacher, making it possible for us to perceive that in the relation with the differences in the
formative paths of the teachers there is an invisibilization through the discourse produced by the maintenance of the
standards established by the sameness.
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Este artigo toma o conhecimento de si como um princípio formativo inerente a pesquisa (auto)biográfica se
apresentando como outro espaço de formação na escola da roça, possibilitando compreender de que maneira os
docentes das escolas rurais lidam com a diferença na sala de aula, trazendo à tona os modos de ser e fazer na
docência em escolas rurais a partir das discussões acerca das diferenças que habitam o cotidiano escolar.

As trajetórias de vida-profissão-formação têm se colocado como perspectivas outras para a formação docente, por
possibilitarem o ressurgimento de condições específicas e inerentes a cada sujeito que busca sua formação por este
caminho. O conhecimento de si é tomado aqui com uma dimensão que engloba o conhecimento do outro e de nós, e,
neste sentido, concebido como condição preponderante para o alcance destas dimensões que se encontram
presentes no mesmo ato de autoconhecimento. Então, é interessante mencionar que fatores, como a reciprocidade, a
alteridade e a individuação são elementos basilares para que o conhecimento de si, com todas as suas
condicionantes, se constitua um espaço de formação, para isto buscamos fundamentos nos estudos de Souza (2006)
e Josso (2010).

Desta maneira, os enredamentos para o conhecimento de si como espaço de formação foram sendo delineados a
partir do movimento narrativo, quando cada professor-colaborador teve a oportunidade de conduzir suas reflexões
acerca da própria experiência de vida e formação, tomando como ponto de referência o conhecimento de si e dos
outros, dando sentido às oficinas formativas e caracterizando a pesquisa-formação como um momento de interação
pelo qual as possibilidades formativas foram se efetivando e impulsionando a construção de conhecimento. Neste
sentido, o conhecimento de si torna-se categoria fundamente para pensar a docência e por carregar consigo esta
dimensionalidade formativa, pelas diversas possibilidades de compreender as diferenças existentes em nossas
escolas, que são apropriadas pelo docente.

Para isso, tomamos como aporte metodológico a pesquisa-formação por trazer em sua base uma dimensão formativa
e investigativa, ancorada no método (auto)biográfico, tendo como espaço de pesquisa e formação as oficinas
formativas inspiradas na proposta do ateliê biográfico apresentado por Delory-Momberger (2006). As oficinas foram
organizadas em nove encontros e divididas em três blocos temáticos. Cada bloco contou com três encontros e cada
encontro teve a duração de 3 horas/aulas, culminando na elaboração do memorial de formação e desdobrando-se em
momentos complementares para o desenvolvimento de entrevistas narrativas que foram necessárias para uma
reflexividade formativa.

Com isto, buscamos as narrativas como uma proposta de formação centrada no sujeito e nas produções de sentido
que este desenvolve em suas ações, de modo que tais narrativas se tornassem a condição da reflexividade formativa,
desencadeando, por isso mesmo, um processo de formação, autoformação e ecoformação (PINEAU, 2014). A
pesquisa foi realizada em escolas rurais do município de Várzea do Poço[1], interior da Bahia, com a participação de
sete professores-colaboradores[2].

O texto foi dividido em dois momentos nos quais buscamos entender as bases e fundamentos acerca do
conhecimento de si e, por fim, abordamos as experiências trazidas pelos docentes no trabalho com as diferenças na
escola a partir dos diálogos teóricos com as narrativas produzidas pelos docentes.

Enveredar para o conhecimento de si: narrativas de formação nas escolar rurais

As propostas de formação docente fundamentadas em princípios da pesquisa-formação trazem em si uma perspectiva
formativa que toma como fator fundante as narrativas (auto)biográficas, que por sua vez, possibilitam a construção de
um conhecimento a partir das experiências de vida-formação-profissão de cada docente, em que a prática e o fazer da
docência são elementos da/para formação.

Pensar o conhecimento de si por duas perspectivas para a formação docente - objeto de investigação e espaços de
formação – nos possibilita compreender as dimensionalidades formativas que se encontram embutidas neste
movimento, como oportunidade de um fazer docente reconfigurado a partir dos sentidos construídos no interior das
relações intersubjetivas que se dão entre os sujeitos da experiência. É com enfoque no docente como sujeito da
experiência que o conhecimento de si se apresenta como um espaço fecundo de formação nas escolas rurais, uma
vez que, são evidenciadas as experiências de si como um pressuposto para conhecer a si mesmo.
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Tomar o saber da experiência como um mecanismo de formação atrelado ao conhecimento de si é repensar a
formação docente por outros direcionamentos que não se encontram atrelados somente às (im)posições de propostas
oriundas dos órgãos educacionais em maiores instâncias que desconsideram as realidades e diversidades locais.

Como podemos notar no excerto da narrativa (auto)biográfica de Rafaela, a experiência em sala de aula se apresenta
como um aspecto formativo. “A minha formação é o que me faz hoje ser uma grande profissional. E as experiências
na sala de aula são grandes porque cada dia a gente se depara com uma maneira de aluno, com alunos diferentes,
porque ninguém é igual a ninguém” (Extrato da narrativa de Rafaela).

A relação que Rafaela faz entre sua formação e as experiências vivenciadas em sala de aula possibilita um processo
de autorreflexão e de análise, em que o conhecimento de si é evidenciado como um espaço de formação por
possibilitar um movimento de autonomização, que por vez desencadeia o processo de interioridade/exterioridade
(JOSSO, 2010), contribuindo para um conhecer-se a si mesmo a partir de momentos do passado que são evocados e
anunciados, no presente, como uma perspectiva de futuro, apresentando e denunciando os fatos eleitos como
importantes e imprescindíveis neste processo de formação docente focado nas narrativas (auto)biográficas. Isso faz
denotar que no movimento de reflexividade formativa, que acontece quando o próprio docente narra suas histórias de
vida-formação-profissão, o sujeito figura como autor e ator no seu processo de formação.

Este movimento em que as experiências são deslocadas para a valorização da vida e dos espaços vividos nos propõe
um maior entendimento sobre o processo educacional para além do desenvolvimento de competências e habilidades
centradas no conhecimento específico de cada área apresentada pelo currículo formal. Isso nos dá condições de
vivenciar tal processo como prática política e social, em que os sentidos e os significados são construídos e tomados
como fundamentos da experiência que cada sujeito vivencia, sendo necessários ao protagonismo daqueles que
ensinam e daqueles que aprendem, sem deixar de lado as relações desses espaços educativos com a comunidade
em que estes encontram-se inseridos.

Marta apresenta em suas narrativas um enfoque direcionado a uma experiência como docente que evidencia a
diferença a partir do enfoque das dificuldades de aprendizagem apresentadas por muitos de seus alunos.

Na sala de aula, todos os dias [...] aparece dificuldade, aparece aquele aluno que não
tomou café que tem dificuldade de aprendizagem por isso, aparece aquele aluno que em
casa o pai brigou, tem aquele que tem deficiência que quando tem um trabalho de grupo
não quer ficar juntos, tem aquele que tem dificuldade de aprendizagem, são diversos
fatores que aparecem na sala de aula e, como professora, tenho que ter aquele
discernimento de entender cada dificuldade de cada um e procurar trabalhar em cima
daquela dificuldade de cada um pra que todos saiam ganhando. (Extrato da narrativa de
Marta)

As professoras compreendem as diferenças, de maneiras variadas, expressando suas concepções sobre esta questão
de acordo às experiências que vivencia na docência da roça. Sendo assim, podemos reiterar que estas docentes
enfatizam a diferença, na vertente da falta ou ausência de elementos intrínsecos à condição social e econômica, que
seus alunos vivem, atrelando a tais condições as dificuldades de aprendizagem que surgem no contexto da sala de
aula. Estas concepções vão sendo construídas, sorrateiramente, onde as diferenças vão sendo percebidas com maior
ênfase nos aspectos negativos.

É importante mencionar que, mesmo relacionando as diferenças às condições socioeconômicas dos alunos, as
professoras compreendem que a sala de aula está permeada por uma diversidade de fatores que exigem delas
posicionamentos de respeito e acolhimento, buscando entender as situações de vida de seus alunos e suas possíveis
dificuldades para estabelecer um trabalho que tome isso como um pressuposto para o desenvolvimento da
aprendizagem.

Dessa forma, o conhecimento de si como um espaço de formação emerge de condições outras que levam em conta
articulações que os sujeitos fazem para ressignificar e dar sentido às diversas maneiras de fazer-ser-viver no mundo.
Um mundo instalado em espaços permeados pela presença da humanidade, em que a mistura cultural que ali se
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encontra transgride toda e qualquer forma de entendimento da dinamicidade e complexidade das relações e
inter-relações estabelecidas entre os indivíduos. Em tal movimento encontram-se embutidas diversificadas maneiras
de ver e entender o mundo como elemento primordial para a compreensão da nossa própria existência no mundo e
das condições que temos de interagir e intervir em nossas realidades.

Neste caso, o conhecimento de si traz consigo uma dimensão formativa que engloba o conhecer-se a si mesmo como
condição para conhecer o outro e a nós mesmos (SOUZA, 2006), envolvendo os professores das escolas rurais num
processo de formação-reflexão-formação baseado eminentemente nos deslocamentos realizados por estes sujeitos a
partir da alteridade, da reciprocidade e da individuação como maneira de coexistência entre os mesmos e suas
localidades. É importante mencionar que tomamos aqui a palavra “individuação” a partir do termo “individualização”,
com base em Martuccelli (2010), por trazer, em seu sentido, dois aspectos importantes: O primeiro, de uso mais
frequente, designa os processos de diferenciação a respeito das trajetórias pessoais (vivências). O segundo traz um
sentido mais analítico e está relacionado ao processo de individualização, associado ao projeto da modernidade.
Assim, os processos de alteridade e reciprocidade são compreendidos aqui como aspectos inerentes às trajetórias
pessoais desencadeados pelas experiências que os indivíduos vivenciam em sua interioridade/exterioridade.

Tais deslocamentos estão relacionados às concepções da teoria tripolar em que “[...] os desenvolvimentos são
produtos das interações entre as pessoas, o meio ambiente e a relação entre os dois, e fazem-se por sequências,
etapas ou ciclos” (PINEAU, 2014, p. 97).

Com inspiração e fundamentos na teoria tripolar enfatizamos a auto/eco/conformação como um princípio necessário
neste processo formativo e fator preponderante ao desenvolvimento de um fazer docente que considere as diferenças
e subjetividades dos sujeitos que compõem a escola, pois este princípio propõe um movimento de reflexividade a
partir da rememoração daquilo que marcou-nos no decorrer de nossas experiências de vida-formação-profissão como
condição de prospecção de um vir-a-ser. Dessa forma, o sujeito está atrelado ao contexto em que isso tudo se passa
e toma outras perspectivas e dimensões na complementariedade com as prospecções do outro que está envolvido
neste movimento também, enredando para a conformação, que por sua vez constrói uma relação de coexistência e
corresponsabilidade nos espaços das escolas da roça[3].

Na mediação do conhecimento de si os professores da roça têm a oportunidade de tomar consciência da consciência
de si, questionando os motivos de seu envolvimento e engajamento na produção da docência a partir das reflexões
que se permitem fazer a respeito de seu processo de formação-profissão, rememorando fatos e produzindo ficções de
si como uma maneira de (re)construção e prospecção de um ser-fazer docente.

É importante salientar que esta perspectiva formativa do conhecimento de si como oportunidade de tomada de
consciência de si e como espaço de formação se coloca como pressuposto de engajamento do docente no seu
próprio processo de formação, possibilitando a este condições para mobilizar mecanismos inerentes ao processo de
interiorização/exteriorização por requerer um movimento bidimensional, um de aspecto da individualização,
condicionado aos processos de subjetivação, e outro de aspecto da coletivização, condicionado aos processos de
intersubjetividade.

Diferenças e práticas docentes nas escolas da roça

Pensar e discutir a respeito das diferenças no contexto das escolas da roça nos remete a perceber que identidade e
diferença trazem um sentido unívoco e interdependente, dando condições para a compreensão dos sentidos e
significados que vão sendo produzidos dos embates, conflitos, diálogos e negociações gerados a partir da relações
que os sujeitos estabelecem no ambiente da escola, onde a diferença é condição para a construção das identidades
por fazer vir à tona os elementos da subjetividade de cada um.

Sendo assim, é importante notarmos que o termo diferença pode ser tomado como um elemento constituinte da
identidade e inter-relacionado aos processos de produção da subjetivação, responsável pela compreensão do
indivíduo visto como um todo, poderá nos oferecer condições reais de reinterpretar nossa imersão no mundo, de
maneira conjuntiva, evitando visões fragmentadas que, na maioria das vezes, tornam os aspectos inerentes à
diferença vazios e fragilizados.
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Neste caso, “‘quem você é’ só faz sentido se você acredita que possa ser outra coisa além de você mesmo; só se
você tem uma escolha, e só se o que você escolhe depende de você, ou seja, só você tem de fazer alguma coisa para
que a escolha seja ‘real’ e se sustente” (BAUMAN, 2005, p. 25). Convalida-se que a identidade está atrelada à
imaginação e ressurge da consonância entre o indivíduo e seus grupos, a partir da intersecção das diferenças que se
apresentam neste processo do ir-e-vir, retratando o vir-a-ser.

É a partir desta premissa que a identidade passou a ser revelada com um sentido de mobilidade e flexibilidade,
colocando-se como um processo aberto e passível de reformulações, permitindo que os sujeitos possam assumir
diferentes identidades. Essa condição encontra ancoragem no que propõe Silva (2011, p. 32) quando afirma que,
“podemos viver, em nossas vidas pessoais, tensões entre nossas diferentes identidades quando aquilo que é exigido
por uma identidade interfere com as exigências de outra”.

Com isso, as narrativas (auto)biográficas são apresentadas aqui como um movimento que permite aos professores
possibilidades de ressignificação de suas experiências na docência, evidenciando momentos charneiras como aspecto
importante para a vida-formação a partir de um processo de reflexividade que permite a contemplação de si como uma
condição da (re)invenção de si.

As práticas pedagógicas de professores da roça vão se desvelando, de acordo com os diversos elementos que o
contexto oferece, estruturadas a partir das concepções que estes docentes têm de educação, das identidades que
construíram até o presente momento, das inter-relações que estabelecem com seus pares e de suas relações
intersubjetivas. Todos esses elementos encontram-se interconectados com as dimensões do nosso ser-no-mundo e,
por sua vez, contribuem na prospecção do vir-a-ser, numa construção constante da ficção de si.

Neste caso, as narrativas possibilitam compreender os sentidos que tem o fazer docente nas escolas rurais,
colocando-se como condições outras de formação que consideram os processos de nossa existência. Com isso, as
formas de conhecimento (re)construídas são válidas e compõem o movimento de formação e autoformação docente.
Conforme Larrosa (2002, p. 27),

[...] no saber da experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido
ou do sem-sentido do que nos acontece. E esse saber da experiência tem algumas
características essenciais que o opõem, ponto por ponto, ao que entendemos como
conhecimento.

Diante dessas considerações, os professores-colaboradores da pesquisa foram motivados a narrar suas práticas
docentes, apresentando suas aulas e outras atividades na escola, enfatizando o que consideravam como um fator
primordial para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem no contexto de sua sala de aula, o que
faziam quando percebiam que os alunos estavam com dificuldades de aprendizagem e como lidavam com as
diferenças.

A pesquisa-formação mobilizou o Conhecimento de si como elemento fundante para pensar a docência nas escolas
rurais. Neste sentido, os professores trouxeram várias dimensões acerca de suas práticas pedagógicas, sendo uma
delas as bases teóricas e metodológicas que fundamentam seu fazer. Colocar em questão o lugar de onde falam
trouxe à tona experiências tomadas de um lugar instituído, os quais são ressignificados ao longo das práticas
desenvolvidas.

Para muitos professores da roça, o fazer docente nas escolas rurais foi tomando outra reconfiguração que atrela a
valorização das identidades e modos de viver-fazer a metodologias diversificadas, que foram ressurgindo com o fazer
da experiência e o processo de vida-formação dos docentes.

Conforme Amiguinho (2008), as comunidades rurais e o desenvolvimento local foram redimensionados a partir do
intercruzamento das práticas de sentidos e significados produzidas pelas/nas ações cotidianas das pessoas da roça,
com as propostas e finalidades de intervenção que as escolas integram, agregando melhoria e inovação, nas mais
variadas maneiras de aprendizagem e produção de saber pelos estudantes. Dessa forma, os espaços das escolas
rurais não se configuram apenas como espaços pedagógicos, pois estabelecem uma conexão política e social.
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O fazer docente dos professores-colaboradores considera as dimensões do nosso ser-no-mundo como ponto
contundente para o avanço acadêmico de seus alunos. Com isso, as possibilidades de compreensão dos elementos
que estão relacionados às dificuldades de aprendizagem dos estudantes se expandem e favorecem a busca de
estratégias diversas.

Aspectos relacionados a compreensão de uma postura docente de acolhimento e respeito às diferenças apresentadas
pelos estudantes em sala de aula também estão presentes na narrativa de Rafaela.

Como professora, ensino a estabelecer relações com o saber. E tais relações são sempre
positivas e oportunas. Por mais que já temos grandes experiências, pelo nosso tempo de
profissão, o que mais nos interessa é aprendermos mais e mais. Tenho um olhar para
dentro do aluno(a), é isso que eu gosto de ter. Olho para cada um, principalmente aquele
com menos conhecimentos, com mais dificuldades na aprendizagem, o mais quieto...
alguma coisa dentro deles(as) eu vejo. Tento descobrir o que eles(as) têm de melhor para,
juntos, alcançarmos o objetivo que queremos alcançar. Reflito, com cuidado, o valor de
cada um(a), a fim de que possa chegar à absoluta compreensão da importância e
contribuição de cada um, na dedicação para o aprendizado. Ouço mais os alunos, não
importa a idade, respeito os meus alunos, para ser respeitada. E o que recebo em troca é
respeito, carinho, amor e confiança. (Extrato da narrativa de Rafaela)

O cuidado com o outro se apresenta no perfil profissional que Rafaela traça de si, tecendo a compreensão de que é
fundamental olhar para as diferenças presentes em sala de aula. Considerando esses pressupostos, reiteramos que o
conhecimento de si perpassa pelo movimento de reflexividade que acontece quando os professores se propõem a
produzir as escrituras de si, apresentando versões de suas histórias como forma de ressignificação de suas
experiências de vida-formação-profissão. De acordo com Passeggi (2011, p. 148), “a cada nova versão da história, a
experiência é ressignificada, razão estimulante para a pesquisa educacional, pois nos conduz a buscar as relações
entre viver e narrar, ação e reflexão, narrativa, linguagem, reflexividade autobiográfica e consciência histórica”.

É através da reflexividade que as narrativas (auto)biográficas possibilitam, no contexto da pesquisa educacional, que
conseguimos compreender, além de outras questões, as implicações que professores da roça têm com os espaços
escolares em que trabalham e com a comunidade em que estão situados, deixando evidente como se relacionam com
a comunidade e como essa relação incide sobre suas práticas docentes nestes contextos. Rafaela reitera essas
implicações ao narrar:

A minha relação com a comunidade é muito boa. A minha escola é aberta à comunidade,
estou sempre ouvindo e chamando a assumirmos juntos a responsabilidade de transformar
a educação da nossa escola. Além das reuniões para mostrar o que avançamos ou não,
realizamos comemorações com temas que atraiam os pais à escola. E estou sendo sempre
valorizada, pela maioria dos pais e comunidade. Sou uma professora lúdica. A ludicidade
transforma o ensino em algo mais atrativo e motivador, fazendo da aprendizagem um
processo interessante e divertido. Essa transformação é de fundamental importância, pois
interfere diretamente no resultado do processo de aprendizagem. Estou sempre buscando
novas práticas, o que contribui sempre para o desenvolvimento cognitivo do discente.
(Extrato da narrativa de Rafaela)

A experiência de vida-formação-profissão da professora está marcada pelo reconhecimento da comunidade que se
reflete positivamente na estruturação de seu trabalho docente. Rafaela menciona a importância que o sentimento de
valorização desencadeia no seu ser-fazer, contribuindo para o seu desenvolvimento profissional e impulsionando uma
dinâmica de reconfiguração de suas práticas pedagógicas direcionadas pela compreensão que a professora tem dos
mecanismos que possibilitam o desenvolvimento da aprendizagem e das estratégias metodológicas que contribuam
pelo estímulo a áreas do sistema cognitivo dos estudantes.
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A arte contribui para o estímulo e desenvolvimento da inteligência, imaginação,
concentração, atenção, memória, conhecimentos, habilidades, valores e posturas etc. O
futebol, brincadeiras com carros e bonecas, desenvolvem habilidades na aprendizagem da
construção do conhecimento, na maioria dos alunos(as) envolvidos; produzem mudanças
significativas de posturas, amenizando as desigualdades de gênero. São muitos conflitos
como mulher não joga bola, homem não brinca com menina, na hora do lanche a cor rosa
do prato, do copo e dos talheres é das meninas, a cor azul é do homem, só as meninas
podem ajudar a mamãe em casa, quando o menino cai, não pode chorar, porque homem
não chora etc. Contar história para trabalhar o imaginário do aluno. Falar que os
personagens de princesa e príncipe podem ser negros(as) e brancos(as). Respeitar a
maneira como os mais velhos falam e o lanche que cada aluno(a) pode comprar para levar
para a escola. E outras atividades criativas [...]. (Extrato da narrativa de Rafaela)

Rafaela apresenta, em sua narrativa, como realiza intervenções pedagógicas para discutir as questões das diferenças,
enfocando como trabalha as abordagens de gênero, etnias e gerações, em suas aulas, utilizando-se dos momentos
de brincadeira, que propõe, no decorrer das atividades. Com isso, percebemos a mediação que a professora realiza,
intervindo nas inter-relações que se dão no grupo, percebendo, nos conflitos que ressurgem neste contexto, diversas
condições para a construção do respeito e da responsabilidade com o outro, como potencialidade para a valorização
da diferença e o reconhecimento desta para a construção-desconstrução-reconstrução de nossas identidades, que,
por sua vez, são responsáveis pelos processos de nossas individuações e coletivizações.

As diferenças nos dão condições para a convivência com nossos conflitos mais internos e o movimento de alteridade
requer uma interação, o diálogo e a negociação necessários e importantes nas relações de confronto e nas tensões
existentes entre eu, os outros e o ambiente que nos envolve. Nesse contexto, pressupomos o espaço escolar como o
território das diferenças, concebendo que, neste espaço, acontece o encontro das diversas culturas e é nele que são
produzidas as (não)condições de visibilidade, reconhecimento e valorização dos sujeitos, em suas dimensões que, em
muitos momentos, foram marginalizadas, invisibilizadas e excluídas nas escolas, sendo os sujeitos pressionados à
evasão. A partir disso, os estudantes que permaneciam no espaço escolar criavam condições de resistência a tais
situações e ocupavam um entre-lugar, como meio de sobrevivência às condições impostas pelas estruturas de poder
e dominação que permeiam os espaços escolares. Candau (2011, p. 252) nos diz que:

A escola tem um papel importante na perspectiva de reconhecer, valorizar e empoderar
sujeitos socioculturais subalternizados e negados. E esta tarefa passa por processos de
diálogo entre diferentes conhecimentos e saberes, a utilização de pluralidade de
linguagens, estratégias pedagógicas e recursos didáticos, a promoção de dispositivos de
diferenciação pedagógica e o combate a toda forma de preconceito e discriminação no
contexto escolar.

É partindo desses fundamentos que entendemos o conhecimento de si como possibilidade que os professores das
escolas rurais têm de reconfigurar suas visões a respeito das práticas docentes que desenvolvem, atentando para a
necessidade, na contemporaneidade, das escolas rurais e desenvolvendo suas posturas a partir dos sentidos,
simbologia e significação existentes no jeito de ser/fazer/viver na roça, que considera os diversos modos de vida nos
contextos rurais. Tais posturas causam uma reconfiguração do ambiente escolar, reestruturando, além das dimensões
pedagógicas, as dimensões sociais e políticas demandadas na comunidade.

Para tanto, o desenvolvimento das práticas docentes dos professores-colaboradores toma como princípio as
concepções de uma educação contextualizada,[4] que possibilita a valorização da realidade e motiva os docentes e
estudantes a construírem seus próprios conhecimentos, a partir dessa realidade. Neste contexto, Clóvis traz a
importância de um trabalho que tem como ponto de partida as concepções da educação contextualizada para o seu
fazer docente.

[...] a gente tem procurado facilitar o nosso dia a dia com base nos próprios conhecimentos
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do aluno, a gente trabalha dentro do contexto, com aquela educação contextualizada [...].
As atividades são programadas desde quando a gente prepara a ficha pedagógica, a gente
aplica um diagnóstico, a partir do próprio conhecimento dos alunos, aí a gente resolve
trabalhar com uma forma diferente, trabalhar com fichinhas de leitura, com letras, a própria
sílaba, na formação de palavras, gravuras, colagem, pinturas, a gente trabalha com
historinhas infantis diante da ficha pedagógica e também a gente assiste diversos tipos de
vídeo, com base no contexto. (Extrato da narrativa de Clóvis)

Há uma concepção de contextualização aqui que não centra-se na lógica do sujeito, ou seja, não é uma educação que
considere as diferenças do sujeito, mas que aponta para uma diferença de estratégias metodológicas. Variar a
dimensão das atividades que se desenvolvem em sala de aula não garante uma educação contextualizada, que
deveria antes partir da compreensão de que os sujeitos são diferentes e que por isso as ações pedagógicas deveriam
ser pensadas a partir dessa condição/constituição dos alunos.

Vale ressaltar que quando os professores-colaboradores mencionam a percepção das dificuldades de aprendizagem
que os alunos apresentam, o fazem de uma maneira que caracteriza o aluno de uma forma negativa, em que, são
observados apenas por aspectos que lhes faltam, não levando em consideração o que tais alunos são de fato.

Com isso, fica evidente que as práticas de contextualização não tomam como foco as diferenças de cada sujeito que
compõe as salas de aula desses professores, pois ao relatarem sobre suas práticas, tais docentes se reconhecem de
maneira positiva por afirmarem desenvolver diversificadas estratégias metodológicas em função da proposta de
educação contextualizada que eles acreditam. Dessa forma, ficam as dificuldades aprendizagem como um elemento
que não está associado às diferenças de cada sujeito, atribuído constantemente como um fator especificamente do
aluno e nunca à falta de estratégias metodológicas que estejam condizentes às reais necessidades dos alunos que
apresentam tais dificuldades.

É perceptível que a compreensão de diferença que os professores-colaboradores trazem no decorrer de suas
narrativas está fortemente associada às dificuldades de aprendizagem e aos aspectos socioeconômicos dos alunos.
Assim, as diferenças vão ficando despercebidas nos contextos da escola, deixando espaço para a perpetuação de
ações sobrecarregadas de preconceitos e estigmas quando as diferenças emergirem.

É relevante mencionar que nesse processo de rememoração que os professores da roça realizaram foram imprimindo
sua capacidade de reflexividade acerca do que consideraram preponderante, em seus percursos de
vida-formação-profissão, reestruturando suas posições e concepções a respeito do processo formativo e
autoformativo que os envolveu e envolve seus pares (alunos).

O trabalho com as narrativas (auto)biográficas nos possibilita pensar que os fatos vividos pelos professores das
escolas rurais tomam dimensionalidades distintas entre si, pois o que os diferencia são exatamente suas experiências
construídas na cotidianidade de sua profissão. Estes professores, como sujeitos relacionais e com subjetividades
próprias, constroem diferentes identidades, agem e reagem de diferentes maneiras em situações de
vida-formação-profissão. Conforme Larrosa (2002, p. 27),

Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que
enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é
comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível
de ser repetida. O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo
concreto em quem encarna.

As nossas experiências nos constituem como seres da diferença que, por sua vez, nos tornam sujeitos singulares e da
individuação, com particularidades específicas, contudo, sujeitos da coletividade e da pluralidade. Isso nos possibilita
viver processos e situações de maneira peculiar e particular, contribuindo para a construção de saberes diferentes e,
portanto, experiências singulares.

Neste sentido, foi fundante para este estudo pensar o lugar da docência no contexto das diferenças, sobretudo nos
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espaços rurais – cenário da pesquisa-formação. Dessa maneira, a pesquisa-formação nos proporcionou a construção
de um movimento formativo focado em nossas necessidades como professores da Educação Básica, (re)pensando a
identidade e diferença nas escolas rurais e fazendo ressurgir desse processo formativo outra proposta de formação
que atrelasse as reflexões a respeito da teoria que se tem sobre as temáticas identidade e diferença relacionadas aos
fazeres da docência nas escolas rurais.

Considerações finais

Este movimento formativo foi preponderante para nossa compreensão sobre questões a respeito da identidade e da
diferença nas escolas da roça para entender os outros sentidos da docência na roça, tomando como base as
abordagens sobre o conhecimento de si como um pressuposto de formação docente que está fundamentado nas
propostas da pesquisa-formação. Com isto, percebemos as potencialidades que as histórias de
vida-formação-profissão têm para o redimensionamento de um fazer docente nas escolas da roça, com vistas à
valorização local e à devida atribuição do lugar da diferença nestas escolas.

A diferença aparece na pesquisa com variados sentidos, ora como característica própria de cada sujeito, ora como um
elemento que precisa ser mascarado, a partir das tentativas de homogeneizar os alunos. As diferenças vão sendo
demarcadas, a partir das narrativas dos professores da roça, especificamente pelo fator social em que seus alunos se
encontram e pelas dificuldades de aprendizagem que alguns apresentam, desencadeando a percepção de que a
diferença ainda se encontra associada à ausência de algum elemento normalizador dos sujeitos.

Fica evidente que as diferenças são concebidas pelos professores da roça como elemento de fronteira entre a
condição social e a aprendizagem dos alunos. Isso é reforçado por um pensamento que atrela à diferença algo que
precisa melhorar ou se adequar, aproximando-se de algum modelo ou ser sobreposta pela mesmidade.
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[1] O município está localizado no semiárido do Nordeste, na 13ª microrregião de Jacobina e na mesorregião do centro
norte baiano, fazendo parte do Território da Bacia do Jacuípe. Situa-se a 331 km da capital, Salvador, pelas rodovias
BA-417, BR-324 e estrada vicinal, e conta com uma área territorial de 221,3 km² (PME, 2015).

[2] Os professores-colaboradores da pesquisa possuem denominação fictícia no decorrer deste trabalho.

[3] Rios (2011, p. 21) concebe a roça como uma ruralidade específica centrada na semiótica da terra, em que,
sentidos, itinerários, significados e ressignificações acontecem, cotidianamente, em caminhos diversos, existentes
num território configurado por “[...] uma cartografia que passa às margens das roças, que marca passagens, buscas,
fronteiras, fazeres de distintas formas”.
[4] Proposta educacional adotada pelo município de Várzea do Poço/BA, baseada nas teorias de Paulo Freire para
fundamentar a metodologia de educação contextualizada, a partir do Projeto A educação que a gente quer, do jeito
que a gente é – uma iniciativa da Diocese de Rui Barbosa, implantada no município, no ano de 2003, nas escolas do
campo e que se expandiu por todos os níveis da educação básica no município.
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