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RESUMO:

O presente trabalho discute as práticas pedagógicas narradas por três professoras aposentadas da
comunidade rural de Quizambu no município de Alagoinhas BA. A proposta da elaboração do trabalho
surgiu a partir da pesquisa de Iniciação Cientifica (PICIN –UNEB) intitulada “Narrativas de professores
rurais: modos de leitura e suas implicações no fazer pedagógico”. A pesquisa utilizou-se da abordagem
autobiográfica para análise do corpus e usou como instrumento para coleta de dados, a entrevista
narrativa. O presente ensaio discute a importância da pesquisa autobiográfica no tocante à investigação
sobre formação e profissão docente, pois a autobiografia permite o sujeito professor a pensar em si
revisando o que compreende sobre seus saberes e sua prática pedagógica. As histórias de vida narradas
pelas professoras oportuniza ao conhecimento de si sobre as práticas pedagógicas realizadas nas escolas
rurais na referida comunidade nas décadas de 70 a 90. Ao estudar processos educativos através de
memórias de professoras aposentadas é possível encontrar questões pertinentes para se entender os
modos rural de educação atual com base nos modos de educação de décadas passadas.
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ABSTRACT

This paper discusses the pedagogical practices narrated by three retired teachers of the rural community
in the municipality of Quizambu Alagoinhas BA. The proposed development of the work came from the
research of Scientific Initiation (Picin-UNEB) entitled "Narratives of rural teachers: ways of reading and its
implications for pedagogical practice." The research used the autobiographical approach to analysis of the
corpus and used as a tool for data collection, the narrative interview. This essay discusses the importance
of autobiographical research regarding the training research and teaching profession, as the autobiography
allows the subject teacher to think of themselves reviewing what they understand about their knowledge
and their teaching. The life stories narrated by teachers provides opportunities to self-knowledge about the
teaching practices carried out in rural schools in that community in the decades 70-90. By studying
educational processes through memories of retired teachers can find questions relevant to understanding
the ways rural education based on current modes of education of decades past.
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Considerações preliminares: o contexto da pesquisa

Narrar a própria história implica avaliar ou ao menos tornar familiares fatos e sentimentos que confrontam
e se interligam com a vida e as experiências cotidianas. As histórias narradas remetem novas idéias até
mesmo novas expectativas. Partindo desta premissa, os sujeitos narram-se e se aproximam dos
acontecimentos que experimentaram e daí pensam no tempo, lugar, motivos, estratégias e habilidades
que fizeram parte dessa experimentação. Nessa perspectiva Delory-Momberger (2008, p.37) afirma: “É a
narrativa que faz de nós o próprio personagem da nossa vida; é ela enfim que dá uma história a nossa
vida porque temos uma história; temos uma história porque fazemos a narrativa da nossa vida”.

A narrativa de si é uma atividade formadora, pois organizando as experiências vividas ocorre um processo
de formação, assim como ocorre um processo de conhecimento, pois estas experiências carregam marcas
que foram construídas ao lado das mudanças de outras ordens. Nessa concepção, Josso (2004) destaca
que esse processo de formação e conhecimento acontece porque falar sobre si e sua história estabelece
sentido ao que foi e é vivido através dos significados particulares e coletivos.

No que tange as pesquisas com histórias de vida, é válido considerar que estas se configuram como um
campo sensível, subjetivo e que por assim ser causa medo e cuidado, pois estamos adentrando e
compartilhando do eu do outro.

Nesta perspectiva vale salientar que o campo educacional é por natureza um campo de formação de
identidades, da aprendizagem, da troca de experiência, é um rico espaço de memórias. Assim, é possível
considerar que as narrativas transmitem conhecimentos através de experiências vivenciadas, por isso se
pensa na abordagem autobiográfica como meio de observar os processos de formação e as aprendizagens
que as representam como ressalta Josso (2004)

Se a abordagem biográfica é um meio para observar um aspecto central das
situações educativas, é porque ela permite uma interrogação das representações
do saber-fazer e dos referenciais que servem para descrever e compreender a si
mesmo no seu ambiente natural. Para perceber como essa formação se processa,
é necessário aprender, pela experiência direta, a observar essas experiências das
quais podemos dizer, com mais ou menos rigor, em que elas foram formadoras.
(JOSSO 2004, p. 39):

Partindo das ideias de Josso, é válido considerar que a abordagem autobiográfica se constitui como campo
de investigação que adentra principalmente na subjetividade do indivíduo, fazendo-o perceber quem ele é
e como constitui sua identidade a partir das suas experiências.

Desse modo o presente texto apresenta uma pesquisa que se originou do subprojeto de Iniciação
Científica intitulado Narrativas de formação: Construção do percurso das professoras rurais da comunidade
rural de Quizambu distrito de Riacho da Guia, que fez parte do projeto de pesquisa de pesquisa Narrativas
de professores rurais: modos de leitura e suas implicações no fazer pedagógico.

È destaque neste ensaio as trajetórias de vida de professoras rurais aposentadas da comunidade rural de
Quizambu, no município de Alagoinhas, BA, bem como os saberes docentes construídos na trajetória
profissional e as imagens elaboradas durante a vida pessoal e profissional das professoras. A investigação
da pesquisa surge da seguinte questão: Que saberes docentes são ressignificados pelas professoras
aposentadas, da comunidade rural de Quizambú e que imagens elas construíram de si nas narrativas
autobiográficas

Assim sendo, é importante destacar a base teórica selecionada para fundamentar esse trabalho: no
tocante das historias de vida a base teórica foi constituída pelos seguintes autores e suas respectivas
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obras como: Marie-Christine Josso (2004) Experiências de vida e formação; Christine Delory-momberger
(2008). Biografia e educação; Denice Barbara Catani et.al.(2003) Vida e ofício de professores. Elizeu
Clementino de Souza (2007) História de vida e práticas de formação: escrita de si e cotidiano escolar.
Além destes autores citados, outros foram essências no que se refere a formação e práticas docentes, já
que a nossa pesquisa está entrecruzada com as memórias de formação e práticas docentes, assim sendo
buscamos embasamento teórico em: Fávero e Tonieto (2010) Educar o educador: reflexões sobre a
formação docente; Pimenta (2005). Saberes pedagógicos e atividades docentes, Tardif (2002), Os
professores enquanto sujeitos do conhecimento: subjetividade, prática e sabres no magistério, Freire
(1996), Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Nesta perspectiva de
levantamentos bibliográficos estes também colaboraram com os estudos: Joel Candau, Memória e
Identidade (2011), Daniel Bertaux (2010) Narrativas de vida: a pesquisa e seus métodos. Sergio Celani
Leite. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. (1999), O que é educação Carlos Rodrigues
Brandão (1981), Fábio Josué Souza Santos (2003), Por uma escola da roça. Vale salientar que outras
bases teóricas surgirão ao longo do trabalho, embora não tenham sido citadas neste momento, mas
contribuíram significativamente para o desenvolvimento deste.

Tal pesquisa sobre narrativas de professores rurais tornou-se um desafio á medida que propiciou conhecer
as trajetórias de vida de professoras rurais aposentadas, possibilitando o autoconhecimento de si e de
seus modos de criar práticas pedagógicas perante os desafios numa comunidade rural. O estudo das
narrativas de professoras aposentadas possibilitou a pensar nos modos de vida dos professores rurais. A
investigação pôde apontar dados significativos sobre os processos iniciais de escolarização, assim como o
exercício de trazer as memórias para a atualidade a fim de analisá-las e (res)significá-las.

Esta pesquisa teve como base a pesquisa qualitativa, utilizando o método da pesquisa autobiográfica, usou
como instrumento para coleta de dados, a entrevista narrativa. Ao estudar processos educativos através
de memórias de professoras aposentadas é possível encontrar questões pertinentes para se entender os
modos de educação nos tempos de hoje, tendo como base os modelos de educação de décadas passadas.

Para Souza (2007), na área de educação, adota-se o método autobiográfico e as narrativas de formação
como possibilidades do conhecimento do ser, pois, as narrativas podem se configurar de diferentes modos
criando possibilidades de demarcar o espaço onde o sujeito seleciona suas ideias, possibilitando a
reconstrução de experiências de vida e em uma visão reflexiva em busca de compreender a trajetória de si
e dos outros, não perdendo de vista o próprio processo de formação.

As pesquisas com histórias de vida de professores buscam recuperar o papel do professor quando este
pensa sua formação e identidade docente, pois a história de vida é uma abordagem apta a se embrenhar
de modo significativo nos processos de formação das identidades profissionais. Desse modo, Fávero e
Tonieto (2010, p.28) afirmam que, “os processos formativos pessoais e os processos formativos
profissionais constroem-se mutuamente, pois a formação profissional também é a formação de um sujeito.

Assim sendo, as narrativas das professoras colaboradoras perpassam pela infância até a vida atual e à
medida que elas narravam-se, surgiam novos questionamentos, novos objetivos e novas categorias para
futuras discussões. Nesta perspectiva, Josso (2006) aborda o estudo da autobiografia como uma revolução
metodológica urgente para dois paradigmas: o paradigma fundamentado sobre uma subjetividade explicita
– consciente de si mesma e outro paradigma de um conhecimento experiencial que valoriza a
reflexibilidade produzida a partir das vivências.

Memórias de professoras – entre as narrativas e o diálogo teórico

Neste trabalho de pesquisa, apresento três professoras aposentadas Menta, Zuzu, e Lili três histórias de
vida com algumas semelhanças e muitas singularidades. Conceituo essas colaboradoras metaforicamente
como bibliotecas humanas. Muito saber, muita experiência que muitas vezes caem no esquecimento e são
deixados de lado sem serem expostos. Portanto, é importante destacar:
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As histórias de vida e os estudos autobiográficos como metodologias de
investigação científica na área de Educação ganharam visível impulso no Brasil
nos últimos quinze anos. Em comparação com o período anterior, a década de
1990 traz grandes mudanças, apresentando um crescimento vertiginoso dos
estudos que fazem uso dessas metodologias, genericamente denominadas de
autobiográficas. (BUENO et. al. 2006, p. 387).

Indubitavelmente a exposição dos saberes docentes trazidos à tona pela memória autobiográfica
contribuem muito no que tange ao âmbito educacional, pois englobam aspectos desde o ambiente físicos,
aos aspectos sociais, intelectuais, e, sobretudo, dos processos formativos que perpassam pelas vidas dos
sujeitos que fazem o mundo tão complexo e diversificado da educação.

É válido considerar que a abordagem autobiográfica se constitui como campo de investigação que adentra
principalmente na subjetividade do indivíduo, fazendo-o perceber quem ele é e como constitui sua
identidade a partir das suas experiências.

Segundo Moraes (2010, p.113), “As narrativas de vida são essenciais no sentido de dar visibilidade ás
subjetividades que permeiam os comportamentos comunicativos, ou seja, como o sujeito reflete sobre o
seu desempenho nas esferas privadas e publicas do seu cotidiano”.

As memórias são partes importantes e essenciais para a formação e construção das identidades dos
sujeitos, pois contam sobre a vida familiar, escolar e social enquanto fases significativas ou não da
existência das experiências. É com o excerto textual da colaboradora Menta que iniciamos a apresentação
da trajetória e dos saberes docentes construídos e aplicados nas salas de aula de Quizambu pelas
professoras. Nesse momento destacamos que também é possível perceber como o Magistério é
desvalorizado nas falas das professoras fato que é visível até os dias atuais:

[...] eu morava em Ilhéus trabalhava por lá, quando tava lá recebi uma carta do
meu sogro me pedindo para voltar para trabalhar como professora, precisava de
uma professora aqui [...] ai eu disse : como posso ser professora Eu não estudei
pra ser professora, ai meu sogro disse que podia que pra ser professora não
precisava de estudo que quem sabia ler podia ser professora [...]

A partir das narrativas das professoras foi possível perceber nos seus processos formativos que elas não
tinham a formação do magistério e como podemos observar não só na fala de Menta, mas também nos
excertos textuais a seguir de Zuzu e Lili

[...] me casei e vir embora pra cá [...] As pessoas daqui sempre desejaram que
eu casasse com alguém daqui para que eu fosse professora aqui. Fui uma das
primeiras moradoras daqui. [...].Eu procurava menino aqui acolá para ensinar...
Depois apareceram uns homens, uns políticos no Riacho e me nomearam hoje é
contrato, mas eu fui nomeação[...]Comecei a ensinar aqui numa casa que era de
religião [...] eu aqui e outra professora com mais estudo no Riacho [...](Zuzu).

Com 17 anos comecei a ensinar, ainda assim ensinava um turno e o outro
continuava trabalhando na roça. Montaram uma escola aqui em casa pra mim
aqui tinha de tudo de uma escola mesa carteira, quadro... Eu fui a segunda
professora daqui [...]Ensinei 30 anos e três dias me aposentei com 47 anos. Hoje
tenho 68 anos. (Lili).

Vale salientar que não basta apenas saber ler, pois o professor é o trabalhador do conhecimento, cuja
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dinâmica faz, com que a educação assuma caráter de permanente recomeço e renovação. (MARQUES,
2000 apud RIBEIRO, 2004).

Na época de atuação das colaboradoras elas tinham a penas que sem muita formação alfabetizar
“mecanicamente” os alunos para assim atingir os interesses políticos da época, como afirma Zuzu:
“Naquele tempo ensinou os meninos a assinar já era, o governo só queria isso para o sujeito acertar votar
a maioria dos meninos só tinham o primeiro ano e ali mesmo ficavam.”

No tocante da formação continuada as colaboradoras destacam como se davam os processos de formação
e como este contribuía tanto para a vida pessoal quanto profissional:

Tomei vários cursos em Alagoinhas, tomava o curso e trabalhava. De três em três
meses a gente ia para os planejamentos para as reuniões para saber o que ia
fazer [...] Tinha planejamento [...] A gente ficava a semana toda em
planejamento tinha vezes que era quinze dias... A gente escrevia no nosso
caderno o que elas passavam no quadro eram uns questionários e quando
chegava em casa a gente via o que ia fazer [...].(Lili)

Seguindo a mesma concepção de Lili, a Colaboradora Zuzu destaca como era a sua formação:

Eu ia para Alagoinhas eu tinha esse tempo não era trabalhando era tomando uma
experiência de educação graças a Deus eu me dei bem[...]essas experiências era
para passar instruções de como ensinar os meninos, como ensinar a resolver as
palavras, como ensinar a soletrar como exemplo tinha casa era c-acá-z- a-zá-
casa!Outra coisa tornava a dizer e assim aprendiam... todos aprendiam. Fui
tomar experiência para fazer as coisas direitinhas [...] (Zuzu)

Podemos perceber que Zuzu e Lili nas suas narrativas apresentam semelhanças na sua formação,
enquanto Menta apresenta uma diferença entre elas, pois a formação continuada para o aperfeiçoamento
profissional obedecia a uma seleção pública e muitas não tinham as competências de aprendizagem
exigida para conquistar a vaga e, posteriormente, realizar o curso de magistério, o qual Menta realizou.

[...] ai apareceu um concurso [...] Fiquei estudando em casa por correspondência
[...] era em São Paulo esse negocio, [...] ganhei a bolsa para estudar em Cipó um
ano e dois meses pra fazer todo período do segundo grau [...] eu só tinha o 3º
ano eu só tinha o terceiro ano e prestei um teste de oitava no caso [...] prá fazer
o Magistério não precisa de três anos a mais Duas mil e tantas horas[...]
resultado [...] voltei como formada se eu já fazia tudo aí dobrei [...]

A partir do depoimento Menta reafirma a concepção de Pimenta (2000) quando destaca que a teoria é
fundamental na formação docente, pois dotam os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação
contextualizada para os professores.

A partir das experiências narradas pelas professoras é interessante apresentar o que Tardif (2002, p. 113)
ressalta, ao enfatizar que os saberes pedagógicos são adquiridos com a experiência e que se integram ao
“[...] científico da formação profissional. Os professores de profissão possuem saberes específicos que são
mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas”.

Comungando com a concepção acima Freire (1996, p. 12) ressalta que: “Não há docência sem discência,
as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de
objeto, um do outro”, como podemos observar nos excertos extraídos das vivências da professora Menta.
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[...] eu tive um professor particular e ele ensinava ginásio ele me dava tudo [...]
acho que foi isso que me ajudou, acho não com certeza foi o que me ajudou Eu
aplicava didática sem saber e no curso vi que era certo[...] eu me espelhava nos
professores que eu tive [...] meus professores faziam assim e eu fazia com meus
alunos... tudo que meus professores faziam como eu fazia também com meus
alunos... eu fazia minhas provas como eu fazia em Ilhéus aqui antes de mim não
tinha... minhas provas foi o retrato que me inspirei. (Menta)

E assim podemos perceber como se construía a pedagogia na comunidade de Quizambu, como as
experiências vividas por estas professoras são fundamentais para uma possível compreensão dos
processos educativos/ formativos na nossa sociedade.

Considerações finais

A partir do exposto vale considerar que a profissão docente é impregnada de valores e de ideais muito
exigentes do ponto de vista do empenhamento e da relação humana, é nesta perspectiva que se vem
acreditando na importância que as histórias de vida vem adquirindo nos estudos sobre a profissão docente
por intermédio dos professores e das suas práticas de ensino. Nesse tocante, Nóvoa (1995) aborda que a
vida dos professores constituiu-se por um longo tempo em um paradigma “perdido” da pesquisa em
educação. Todavia Fávero e Tonieto (2010) vêm salientar que as histórias de vida possuem um grande
potencial para que se construam propostas significativas e de entendimento para a formação e profissão
docente.

A partir da história de vida das professoras que atuaram em escolas da zona rural de classes
multisseriadas, pode-se compreender como é importante discutir sobre a formação de professores e como
esta discussão é antiga e que ainda persiste na historiografia brasileira, pois as condições das escolas e,
muitas vezes, a formação docente mostra-se “frágil”, dificultando a situação educacional na nossa
sociedade.

Realizando a pesquisa com as professoras aposentadas da comunidade rural de Quizambú, município de
Alagoinhas, BA, considero que esta me conduziu a pensar a formação docente como algo imprescindível,
levando-me a perceber que o falar de si permite refletir sobre o papel exercido na sociedade. Também é
importante destacar a contribuição destas mulheres/professoras/cidadãs para o desenvolvimento de
Quizambú que com seus sabres elas se tornaram professoras, além de já exercerem outros papéis na
comunidade, como lavradora, mãe, esposas, domésticas, parteira, numa época em que a acessibilidade
para o bom desempenho destes papéis era muito difícil.

Assim sendo, considero que as experiências/aprendizagens formadoras em uma abordagem autobiográfica
geram possibilidades aos sujeitos de adquirirem novas aprendizagens ao passo que refletem o processo de
construção e desenvolvimento destas. Por isso, é que a docência reside no trabalho dos professores e não
se resume unicamente a tarefa de ministrar aulas. A prática docente exige constantemente uma efetiva e
segura formação e reflexão além de está diretamente ligada ao papel de formadora de sujeitos.
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