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RESUMO 

 

Este Memorial de Formação acadêmica, objetiva socializar e refletir experiências 
formativas no âmbito da educação do campo, durante minha trajetória de vida 
escolar e acadêmica, bem como refletir sobre os obstáculos e conquistas 
vivenciados ao longo desse período de formação, objetiva, ainda, a relatar 
dificuldades encontradas durante o curso de educação no campo, em parte 
causadas pela falta de cumprimento das políticas públicas direcionadas aos povos 
de comunidades tradicionais. Trata-se de abordagem qualitativa, com a técnica de 
coleta de dados a partir de minha história de vida na qualidade de discente da 
educação do campo. Esta narrativa autobiográfica resultou flexões sobre as 
aprendizagens e experiências determinantes no processo de formação e nesse 
movimento surgiram possibilidades reais de reinvenção e potencialização de nossas 
dimensões pessoais, profissionais e humanas. Através deste trabalho, foi possível, 
revisitar pelas lembranças, experiências esquecidas, também de práticas 
pedagógicas relacionadas à educação do campo, considerando toda a diversidade 
presente no espaço rural. Infância e adolescência, com todos os conflitos, tristezas e 
alegrias que a vida proporciona, também mereceram reflexões neste trabalho. 
Quando a educação do campo interroga nossas práticas, nós aprendemos a tecer 
reflexões que inevitavelmente passa pela nossa história de vida e formação, dada 
nossa relação com espaço do campo, lugar de nossa vida e de nossa produção. 
Nesse processo de empoderamento dos sujeitos e das lutas dos povos do campo, 
trazer nossa memória de vida e de luta nos afirma enquanto sujeitos camponeses 
engajados nas escolas de educação básica do campo e no movimento por uma 
educação do campo. 
 

Palavras-chaves: Educação do campo. Formação de professor. História de vida. 

Narrativa autobiográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
This Memorial of Academic Formation, aims to socialize and reflect formative 
experiences in the field education during my academic and academic life, as well as 
reflect on the obstacles and achievements experienced during this period of training, 
also aims to report difficulties encountered during the education course in the field, 
partly caused by the lack of compliance with the public policies directed at the 
peoples of traditional communities. It is a qualitative research with the technique of 
data collection from my life history as a student of the field education. This 
autobiographical narrative resulted in inflections about the learning and determining 
experiences in the formation process and in this movement real possibilities of 
reinvention and potentialization of our personal, professional and human dimensions 
appeared. Through this work, it was possible to revisit for the memories, forgotten 
experiences, also of pedagogical practices related to the education of the field, 
considering all the diversity present in the rural space. Childhood and adolescence, 
with all the conflicts, sorrows and joys that life provides, also merited reflections in 
this work. When the education of the countryside questions our practices, we learn to 
weave reflections that inevitably passes through our life history and formation, given 
our relationship with space of the field, place of our life and our production. In this 
process of empowering the subjects and the struggles of the rural people, bringing 
our memory of life and struggle affirms us as peasant subjects engaged in the basic 
rural education schools and in the rural education movement. 
 

Key-words: Field education. Teacher training. Life's history. Autobiographical 

narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

A memória é algo fundamental para a formação de uma sociedade, pois o que 

seria de um povo, uma comunidade, sem ensinamentos, sem conhecer a 

experiência que seus antepassados viveram, além do mais, é preciso que esses 

ensinamentos, essas memórias, sejam guardados, registrados, de modo que mais 

tarde possam ser usadas como referência para mostrar a cultura, para a nova 

geração, assim a história estará sempre viva em nossa mente. 

Em contextos de pesquisas e em práticas de formação, os acordos mútuos 

entre sujeitos em formação bem como profissionais em acompanhamento e 

processos de mediação biográfica dialogam sobre o lugar da oralidade e da escrita 

como dispositivos que possibilitam reflexões sobre a vida, a formação, as trajetórias 

individuais e coletivas, bem como sobre o respeito à liberdade, autonomia e 

democracia individual e social. Garantir o respeito às narrativas, aos percursos de 

vida-formação e possíveis superações de formas de controle sobre o biografo e o 

biografado ou entre a escrita autobiográfica e as disposições de formação são férteis 

para explicitar contextos, conjunturas sociais, marcas individuais dos homens e 

mulheres em suas manifestações sobre a vida (Elizeu Clementino de Souza, 2014). 

Neste trabalho apresentamos a discussão acerca da memória individual, da 

autobiografia, formativa, social e histórica, como uma das possibilidades de 

produção de conhecimento na área da educação do campo, a partir da narrativa de 

vida como uma das vias de expressão da memória. Pela subjetividade que cada 

sujeito carrega no processo de resistência e luta para permanecer nas comunidades 

rurais de origem, para afirmar inclusive nossa identidade e memória em nosso 

processo de formação com vistas a nossa atuação profissional, nos diversos 

espaços educativos que temos nas comunidades do campo. 

Narrar sobre nós mesmo é uma ação auto reflexiva e autobiográfica, abrange 

tanto o lado pessoal como profissional e coletivo. Tendo em vista que a 

contextualização sócio - histórica assegura-nos enquanto indivíduo e coletividade, 

como sujeito de nossa própria narrativa, às vezes simples, outras complexas 

estabelecemos relações com o outro ao longo do tempo, através destas relações e 

representações fortalecemos nossa identidade. 

O memorial leva-nos a refletir sobre os resultados adquiridos no decorrer da 

vida mediante nossas escolhas e nosso percurso formativo, possibilita refletir sobre 
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o desempenho profissional e pessoal. No desvelar da ação de recordar, ou seja, 

resgatar um momento originário e torná-lo eterno à nossa experiência e existência 

corriqueira ao longo do tempo, como algo que passa, volta, fica, que flui e que se 

perde. Tornando recuperável algo que já havia dado como perdido, com o passar do 

tempo, neste caso a memória não tem o simples papel de reconhecer os conteúdos 

passados e sim, de revivê-los.  

Portanto, por meio da escrita de nossa própria história buscamos nos 

conhecer a nós mesmos construindo uma trajetória fundada no tempo que se reflete 

na memória, estabelecendo uma ponte entre o passado e o presente. 

 Trilhando essa linha de pensamento o memorial por meio da narrativa acolhe 

e recorda a experiência vivida, ação que implica reflexão, ajustada por crenças, 

opiniões e valores e nos molda na reinvenção de nossa história. 

Na primeira sessão apresento dados históricos sobre a minha infância, no 

período de 1995 a 2011, bem como sobre o contexto das escolas multisseriadas, 

onde passei parte de minha vida escolar. Na segunda sessão, apresento reflexões 

sobre meu percurso no Ensino Médio. Na terceira sessão, relato sobre minhas 

experiências de atuação profissional na escola do campo e sobre minha formação 

acadêmica desde o meu ingresso no curso de educação do campo. 
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 1 - O PERÍODO DA INFÂNCIA: (ENTRE 1995 A 2011) 

 

 

Meu nome é Raquel da Silva Sousa tenho 23 anos, vou contar um pouco da 

minha trajetória escolar e profissional em relação a educação e educação do campo. 

Inicio aqui minha história relatando alguns acontecimentos vividos quando 

criança. A minha infância foi maravilhosa, tinha tempo para brincar e usufruir das 

paisagens naturais, morava na zona rural isso possibilitou-me  a ter  uma interação 

fluente com a natureza, meus pais sempre me deixaram livre para aproveitar minha 

infância, eu me divertia muito com minha prima, subia em árvores, tirava frutas para 

comer, só não jogava bola, devido a religião dos meus pais não permitir, não criava 

animais de estimação, nunca gostei principalmente de cachorro, gato e papagaio, 

gostava mesmo era de brincar de casinha. 

Através do brincar demonstramos nossas emoções, a forma de interação com 

os colegas, nos leva a conhecer nosso desempenho físico motor, nosso nível 

linguístico e até mesmo nossa formação moral, pois na brincadeira, nos abrimos 

para um mundo de descobertas e sensações que vivemos em nosso próprio tempo.  

Por isso é necessário que se considere a grande relevância do brincar para o 

desenvolvimento da criança, percebendo que a natureza é a vida que se expressa 

em todos os seres, coisas e fenômenos. As crianças declaram sua paixão pelos 

espaços ao ar livre, porque são modos de expressão desta mesma natureza 

(ESPINOSA, 1983), sendo que a cooperação, a tendência a se associar, e a 

estabelecer elos são características essenciais dos organismos.  

 Ao brincar expunha meus anseios, pelo aprender, no momento em que 

estávamos brincando, minha prima e eu simbolizávamos por meio da brincadeira 

uma vida em família, o casal e um filho. Também brincávamos de tomar a leitura 

uma da outra e o que me inspirava era observar minha professora da primeira série 

ela gostava muito de ler. O que não é de admirar considerando que também 

aprendemos pelo exemplo, por isso pais e professores que leem, transfere para os 

filhos e alunos o gosto pela leitura. 

 Minha professora da terceira série trabalhava textos que refletiam a nossa 

realidade, usavam de argumentos como a história da nossa comunidade, os povos 

mais antigos, os produtos agrícolas relevantes na nossa região com isso elaboravam 

textos e realizávamos a leitura coletiva e individual. 
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De acordo com Bourdieu: 

 
A competência suficiente para produzir frases suscetíveis de serem 
compreendidas pode ser inteiramente insuficiente para produzir frases 
suscetíveis de serem escutadas, frases aptas a serem reconhecidas, como 
admissíveis em quaisquer situações nas quais se pode falar. Também neste 
caso, a aceitabilidade social não se reduz apenas a gramaticalidade. Os 
loucutores desprovidos de competências legitima se encontram de fatos 
excluídos dos universos sociais onde ela é exigida, ou então, se veem 
condenados ao silêncio. (BOURDIEU, 2008, p. 41). 

  

A citação a cima faz-se entender que o valor social de cada variedade 

linguística é interpretado de forma diferente em cada grupo social, por isso, o 

ensino-aprendizagem da língua não pode se dissociar das condições materiais de 

existência dos sujeitos que a falam, da mesma forma em que as produções escritas 

e leituras fazem sentido também a consideração de vivência de cada grupo a que se 

propõe. 

Embora no início esse caminho percorrido tenha sido por necessidade de 

estar acompanhando minha mãe para a escola, agradeço a Deus e a minha querida 

professora que também é minha tia, por ter antecipado a leitura e a escrita em minha 

vida. Meus pais tivessem poucos estudos sempre fizeram com que eu tivesse 

oportunidade de maior aprendizagem, por meio de gibis, livros, e Tv. Minha mãe 

trabalhava na escola como servente desde os meus quatro anos de idade e eu ainda 

que não tivesse na idade certa de iniciar os estudos, ia com minha mãe para a 

escola, mesmo por que não tinha com quem ficar em casa. Enquanto ela preparava 

a merenda e fazia seus trabalhos a professora me chamava e dava-me tarefas  com 

desenho para pintar, ou de coordenação motora e isso fez com que meu 

aprendizado fosse mais avançado do que dos colegas no decorrer das series 

iniciais. 

O nosso ingresso enquanto criança no mundo da leitura deve acontecer 

mesmo antes de ser iniciado o processo de alfabetização, através de estratégias de 

leituras estimuladoras e criativas, realizadas pelos professores e pela família. Graças 

ao meu bom Deus que isso aconteceu na minha vida, pois como relatei acima, fui 

alfabetizada antes de ingressar na escola, com a ajuda dos meus pais e de uma 

professora de classe multisseriada. Desta forma, evita as lacunas em nossa 

formação ao longo da jornada escolar, muitas vezes por falta de compromisso 

profissional é até mesmo por falta de uma formação de qualidade ou por alguma 

outra razão. 
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1.1 - Vivenciando o ensino em classes multisseriadas de 1ª A 4ª série 

 

 Comecei a estudar em uma escola municipal, a mesma que minha mãe 

trabalhava, com sete anos na 1ª série onde estudei até o 8º ano. Da 1ª a 3ª série 

estudei com a professora Edinan, gostava das tarefinhas que a professora passava, 

ia a pé para a escola, juntamente com meu irmão mais velho do que eu, já que a 

escola era pertinho de casa. Me recordo da merenda escolar que minha mãe fazia, 

principalmente quando era sopa de letrinhas, comia brincando com meus colegas, 

era muito divertido. 

Como sabemos o acesso á educação é um direito garantido na Constituição 

Federal a todos os brasileiros. Assim como, é dever do Estado e da sociedade 

garantir o cumprimento desse direito. Mas no meio rural ou em locais de difícil 

acesso o direito à escola depende do cumprimento de oferta de transporte escolar, 

sendo a condição básica para que o aluno possa estudar. A minha realidade era 

diferente, a escola dispunha de poucos alunos, inviabilizando para a secretaria de 

educação o envio de um transporte escolar de modo que, íamos e voltávamos 

caminhando.  

As aulas eram todos os dias, em uma sala pequena, com uma infra estrutura 

precária,  as  cadeiras eram de madeira algumas quebradas outras remendadas, e o  

quadro a giz, e a turma era multisseriada. Penso até hoje, como que a professora 

conseguia reforçar conteúdos e fazer com que os alunos aprendessem, mediante a 

tantas diversidades e em uma escola sem qualidade. Pois não é fácil trabalhar com 

várias classes dentre elas encontram-se níveis de conhecimento diferenciados, e 

sem excessão do conjunto de crenças e valores de cada um . Tendo que propor a 

reconstrução de conhecimentos por meio das relações sociais, não deixando de lado 

os saberes, os modos de vida e concepções advindas do campo. Tudo o que recebi 

de conhecimento desde a 1ª série até a 5ª foi graças a forma como minhas 

educadoras se dedicaram fazendo de forma diferenciada essa tarefa tão árdua que 

é ser professora em turma multisseriada.  

Porém posso dizer que tive uma boa base, pois aprendi a ler e a escrever 

logo na primeira série. Talvez por que a minha professora era muito dedicada e  
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considerava no processo de ensino - aprendizagem   a diversidade socioeconômica 

e cultural de cada aluno, isso refletia em um desenvolvimento integral do aluno. 

Para Gomes: 

 

[...] Pensar as diferenças na sua dinâmica e articulação com os processos 
educativos escolares e não escolares, sem transformá-las em metodologias 
e técnicas de ensino para os ditos diferentes. Isso significa tomar a 
diferença como constituinte dos processos educativos, uma vez que tais 
processos são construídos por meio de relações socioculturais entre 
sujeitos sociais (GOMES, 2003, p.71). 

 

A autora justifica que, para se obter bons resultados em uma turma 

multissérie faz-se necessário que o educador  leve em consideração a realidade do 

campo, o modo de vida de cada criança, como vivem, as dificuldades enfrentadas 

em casa tanto financeiras como familiar. Somente assim, detecto que fui 

contemplada na minha educação básica com professores comprometidos com a 

educação do campo, pois, as professoras compreendiam que os educandos tinham 

histórias, respeitavam suas identidades, raças e etnias e que faziam partes de 

gerações diferenciadas, propondo um ensino com eficácia. 

Ao chegar na 4ª série, houve uma mudança de professora, pois a professora 

dos anos anteriores teve problema de saúde e precisou readaptar em outra função, 

mas também gostei muito da nova professora, pois era bastante criativa, fazia 

brincadeiras nas aulas e nós aprendíamos brincando, quando chegávamos em casa 

meus primos e eu repetíamos a aula do dia.  

 Vygotsky citado por (BAQUERO. 2000. p. 27) indica a relevância de 

brinquedos para a criação da situação imaginária. As experiências são 

extremamente importantes em nossas vidas. Todo o acervo de brincadeiras 

constituirá o banco de dados de imagens utilizados em nossas interações. Dispor de 

tais imagens é de fundamental importância para a construção do conhecimento e 

sua socialização. Para tanto, o educador deve provocar o aluno a pensar, mediante 

situações para interação, que ocorrerá com uma aula lúdica, não distanciando-o da 

sua realidade, porque assim ficará mais fácil para este estudante identificar, 

investigar e resolver o problema.  

   Recordo de momentos vividos na 4ª série quando a professora realizava a 

leitura de forma individual, colocando cada aluno para ler em silêncio o texto e 

depois em uma roda, era socializada a leitura. No momento em que estava lendo 
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sozinha refletia e flutuava na história, conseguia através da imaginação entrar na 

história em que estava lendo e ser um dos personagens. No entanto através de 

momentos lúdicos com a leitura conseguia compreender o que estava lendo.  

Mediante Souza (1992) a leitura é, basicamente, o ato de perceber e atribuir 

significados através de uma conjunção de fatores pessoais com o momento e o 

lugar, com as circunstâncias. Ler é compreender e interpretar uma ideia, perceber os 

elementos contidos no texto sob as influências de um determinado contexto.  

 Aos 10 anos de idade finalizei a 4ª série do ensino fundamental, apesar de 

ter estudado em uma escola do campo e compreendendo que os saberes são 

relevantes dentre a cultura de cada educando, percebe-se uma grande diferença na 

bagagem de conhecimentos entre o aluno do campo e da cidade, mesmo que os 

conteúdos curriculares sejam iguais o público que absorve são diferenciados e 

heterogêneos uma vez que os alunos da cidade contam com um professor para 

cada série e os do campo na maioria das escolas pequenas com um professor para 

trabalhar quatro séries. Mesmo assim sinto-me feliz por ter findado o ensino 

fundamental I com conhecimentos correspondentes a cursar a 5ª serie do ensino 

fundamental II. Graças a dedicação e empenho das minhas professoras, que foram 

excelentes auxiliando sempre que necessário nas dificuldades encontradas durante 

essa caminhada. 

  

1.2 Continuando minha trajetória escolar da 5ª a 8ª série do Ensino 

Fundamental 

 

Da 5ª série a 7ª série, estudei na mesma escola, desta vez, na modalidade 

polo, (uma modalidade de ensino na qual cada disciplina tem num professor durante 

dois meses, trabalhando com os alunos da 5ª a 8ª serie, quando finda a disciplina 

vem outro professor, logo  os alunos tem apenas um professor em cada módulo)). 

 Tive um bom desempenho, estava tudo dando certo. Porém a cada ano que 

passava os alunos diminuíam, o que resultou no fechamento da escola. A lógica de 

fechamento de escolas no campo é analisada por Peripolli e Zoia que citando 

Albuquerque diz:  

  

[...] Os camponeses são considerados como “atraso”. Por isso, lutar contra 
o fechamento das escolas tem se constituído como expressão de luta dos 
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camponeses, de comunidades contra a lógica desse modelo capitalista 
neoliberal para o campo. (PERIPOLLI E ZOIA, 2011, s/p). 

 

Conforme os autores seria mais viável para esse modelo neoliberal, levar os 

alunos para a cidade, mesmo sem se importar com toda dificuldade e risco nesse 

percurso, com estradas precárias, pontes quase desabando, o que importa é não 

gerar mais despesas, já que os governantes alegam ser mas viáveis transportar os 

educandos do que dividir as turmas e pagar um professor para cada uma 

separadamente.  

 Desse modo a escola foi fechada e os alunos que continuaram morando no 

travessão do Santana, foram transferidos para outra escola. Então tive que mudar 

para cidade para continuar estudando, meus pais não tinham condição financeira 

tiveram que optar por me deixar morar com minha avó materna, para cursar a oitava 

série. 

A mudança para a cidade tornou a minha vida um caos, era como se tudo e 

todos fossem estranhos para mim, sentia vergonha de tudo, até mesmo de me 

expressar era como se estivesse no lugar errado, essa mudança cultural e social 

mexeu profundamente comigo.  Pois, não conseguia adaptar-me, talvez pelo fato de 

me sentir a única diferente de todos da classe, aquela aglomeração de pessoas me 

sufocava, não estava acostumada, foi assim que me senti no primeiro mês de aula, 

sentia falta dos diálogos que eu tinha com os professores da Zona Rural, parecia 

que os da cidade só sabiam o meu nome quando faziam a chamada, eu tinha medo 

de perguntar quando não compreendia o assunto, o que acredito que contribuiu de 

forma direta ou indireta para que eu tirasse notas baixas nos dois primeiros 

bimestres.  

Foi grande o meu fracasso em matemática, tanto que reprovei, a forma como 

meu professor compartilhava o conhecimento de matemática não supria a lacuna 

que se estabeleceu entre eu e a disciplina. Nas férias de julho minha mãe pegou 

minha transferência de volta para a Zona Rural, e havia duas escolas, cada uma 

tinha cinco quilômetros de distância da minha casa. Desta vez ia a pé, mas com 

meus primos, pois não tinha transporte escolar, as vezes até conseguia  carona. Foi 

muito difícil andar dez quilômetros por dia. 

Ao chegar ao final do ano descobri que não havia passado de série, pois ao 

ser transferida não sabia que quando se estudava no ensino regular não poderia 
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mudar para o ensino modalidade PÓLO. O que me prejudicou quando fui recebida 

na escola a disciplina de matemática já havia passado por lá e como eu tinha notas 

vermelhas nos dois primeiros bimestres apenas repetiram as notas, logo fiquei em 

dependência em matemática. Então optei por fazer somente a dependência no ano 

seguinte. Foi mais meio ano realizando o mesmo trajeto de dez quilômetros por dia, 

mas agora de bicicleta por que minha mãe havia comprado o que facilitou muito as 

idas e vindas da escola. 

O fato de reprovar na disciplina de matemática prejudicou não só o 

andamento da minha vida escolar, como também a minha auto - estima, por ser 

sempre tão dedicada na escola foi muito difícil processar essa informação de que 

continuaria na mesma série. Acreditava que se o meu professor de matemática 

tivesse se preocupado um pouquinho comigo, tomando para si que o meu fracasso 

ao não entender os conteúdos trabalhados, fosse de inteira responsabilidade sua 

pelo modo como compartilhava  os conhecimentos relevantes como afirma (DEMO, 

2001, p.37). Com certeza os professores, também são consequência de uma 

educação e de uma sociedade excludente, Contudo, Pedro Demo informa: 

 

O problema maior está no sistema, que não tem competência para “fazer” a 
competência do aluno. Nada atrapalha mais o aluno, nem mesmo a 
pobreza, do que as más condições de aprendizagem oferecidas pelo 
sistema, em particular o despreparo dos docentes (DEMO, 2001, p. 41). 

 

Segundo o autor a falta de didática na forma como alguns professores 

aplicam os conteúdos de matemática levam os alunos a sentirem pavor em estudar 

por não ver sentido entre os assuntos da disciplina com a necessidade do dia a dia. 

Ficando porem, uma lacuna entre a matemática escolar e a praticada no cotidiano. 

Ferreira discorre que: 

 

Ao perceberem a matemática como algo difícil e não se acreditando capaz                                                                                                                                                                                                                                                                 
de aprendê-la, os estudantes, muitas vezes, desenvolvem crenças 
aversivas em relação à situação de aprendizagem, o que dificulta a 
compreensão do conteúdo e termina por reforçar sua postura inicial, 
gerando um circulo vicioso (FERREIRA, 1998, p. 20). 

 

O autor afirma que a grande dificuldade de compreensão, ou a distância 

existente entre a disciplina de matemática e os alunos, leva-os a sentirem-se 

incapazes de aprender, no entanto, tudo depende da postura do educador mediante 
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o repasse de cada conteúdo de matemática, se o mesmo buscar métodos simples 

falando a mesma língua dos alunos, sistematizando as vivências dos educandos 

para tornar mais fácil a compreensão. 

Nesse contexto finalizei a 8ª série do ensino fundamental II, trazendo comigo 

lembranças da minha vida escolar, o tempo que passei com minha família, as 

trajetórias no percurso para a escola, a distância entre minha mãe e eu, quando tive 

que morar na cidade, os desafios enfrentados como camponesa vivendo na zona 

urbana, e o trauma da reprovação.  

 

 

 2 - ENSINO MÉDIO: NOVAS ESPECTATIVAS  

  

Ingressei no ensino médio, na Escola Maria José Santana, com 15 anos de 

idade, continuava morando na zona rural no travessão do Santana km 22, estudava 

no horário da tarde, vinha no transporte escolar, era divertido a nossa viagem para a 

escola. 

No final do ano de 2011, engravidei, continuei estudando apesar do grande 

desafio, tanto por que estava grávida como com a disciplina de química, deparei-me 

com outro dilema, não conseguia compreender a partir dos métodos que o professor 

usava para transmitir os conhecimentos relevantes da disciplina, então passava 

apenas com a nota mínima, Mesmo com todo despreparo  segui em frente.   

Foram muitas as consequências decorrentes de uma gravidez não planejada, 

mas de todas elas no momento a que, mais me afetou foi o lado dos estudos, a 

minha sorte que meus pais incentivaram-me a continuar estudando.  

Com base em Foucaut, (1997): 

 

Quando as adolescentes ficam grávidas, têm desinteresse, sofrem 
preconceitos, enfrentam problemas de natureza social, ocorrendo muitas 
vezes o abandono a escola, e quando continua seus estudos, sofre, no 
entanto, uma defasagem no rendimento do ensino – aprendizagem. 
(FOUCAUT, 1997). 
  

Por isso cabe ao professor discutir temas como este em sala de aula, 

complementando assim um ensino que deve iniciar na família, mas que as vezes por 

algum motivo fica a desejar. 



19 
 

 

Segundo Silva (2013) ensinar Química é um constante desafio para os 

professores, pois muitos alunos desaprovam a disciplina e até se apavoram apenas 

em ouvir o termo químico. O processo de aprendizagem necessita de diversos 

fatores que podem facilitar ou dificultar o processo de ensino e aprendizagem, por 

isso se faz necessário identificá-los, pois a principal função da disciplina de Química 

na escola é formar cidadãos capazes de fazer o diferencial em uma sociedade em 

constante evolução científica. 

Desse modo, foi muito difícil concluir o ensino médio, pela falta de harmonia 

com que me dispunha no tocante a disciplina de química, contudo, foi possível 

concluir, trago as lembranças de minha adolescência, a gravidez indesejada, com 15 

anos, deixou marcas inesquecíveis na minha vida, vejo-me como vitoriosa frente a 

tantos dilemas enfrentados. 

 

3 - SALAS DE AULAS MINHAS EXPERIÊNCIAS COMO EDUCADORA 

 

Em 2013, iniciei minhas experiências em sala de aula, como professora na 

escola São José II a 30 km da cidade de Anapu. Foi uma oportunidade que surgiu 

de paraquedas por meio de um amigo do meu pai que ofereceu a vaga por falta de 

profissionais.  

O primeiro ano de trabalho foi com a turma do Jardim, foi como se eu tivesse 

habilidade. De acordo com a LDB, Lei 9.394/96, a educação básica deve ser 

obrigatória em todo o estado nacional. Isso inclui também a educação infantil, em 

sua seção II artigo 29 cita:  

A educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. (BRASIL, 1996). 

 

 De acordo com Gomes (2004, p. 47), a ludicidade é uma dimensão da 

linguagem humana, que possibilita a “expressão do sujeito criador que se torna 

capaz de dar significado à sua existência, ressignificar e transformar o mundo”.  

Sendo assim cabe ao professor dar as possibilidades para que a criança além de se 

conhecer, conheça o espaço em que esta inserida. 

No ano seguinte 2014, trabalhei com o 5º ano. Foi muito difícil por que eu não 

tinha o suporte pedagógico. Só que isso serviu para que eu fizesse pesquisa e 

melhorasse minha prática pedagógica como educadora. Apesar de ser na zona rural 

tive o privilégio de trabalhar apenas com uma turma e não multisseriada como na 
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época em que estudava. Por meio da minha atuação pude compreender durante 

este ano de trabalho que a escola do campo deve corresponder à necessidade da 

formação integral dos povos do campo. Para tal, precisa garantir o acesso a todos 

os níveis e modalidades de ensino, desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental I 

e II e Ensino Médio. 

Em 2015, passei a trabalhar do 8º ao 9º ano, com a disciplina de matemática, 

Língua portuguesa e ciências. Na Escola São José II, No travessão do Santana. 

Pela carência da escola trabalhei com língua portuguesa, sem ter formação na área, 

já  ciências esta na grade curricular da minha formação acadêmica que é Ciências 

da Natureza. 

Com a disciplina de matemática no início percebi que meus alunos tinham 

muitas dificuldades, contudo fui me dedicando em compreender melhores métodos 

para transmitir o conteúdo, então descobri que não seria tão complicado se o 

desenrolar das minhas aulas tivesse incluído os jogos pedagógicos. O que fez- me 

pesquisar os estudos de alguns autores para compreender esta grande dificuldade 

dos alunos em entender a disciplina. Sanchez (2004) esclarece que as dificuldades 

de aprendizagem em Matemática podem se manifestar nos seguintes aspectos:  

 

Dificuldades em relação ao desenvolvimento cognitivo e à construção da 
experiência matemática; do tipo da conquista de noções básicas e 
princípios numéricos, da conquista da numeração, quanto à prática das 
operações básicas, quanto à mecânica ou quanto à compreensão do 
significado das operações. Dificuldades na resolução de problemas, o que 
implica a compreensão do problema, compreensão e habilidade para 
analisar o problema e raciocinar matematicamente.Dificuldades quanto às 
crenças, às atitudes, às expectativas e aos fatores emocionais acerca da 
matemática. Questões de grande interesse e que com o tempo podem dar 
lugar ao fenômeno da ansiedade para com a matemática e que sintetiza o 
acúmulo de problemas que os alunos maiores experimentam diante do 
contato com a matemática. Dificuldades relativas à própria complexidade da 
matemática, como seu alto nível de abstração e generalização, a 
complexidade dos conceitos e algoritmos. Podem ocorrer dificuldades mais 
intrínsecas, como bases neurológicas, alteradas. Atrasos cognitivos 
generalizados ou específicos. Problemas linguísticos que se manifestam na 
matemática; dificuldades tencionais e motivacionais; dificuldades na 
memória, etc. Dificuldades originadas no ensino inadequado ou insuficiente, 
seja porque à organização do mesmo não está bem sequenciado, ou não se 
proporcionam elementos de motivação suficientes; seja porque os 
conteúdos não se ajustam às necessidades e ao nível de desenvolvimento 
do aluno, ou não estão adequados ao nível de abstração, ou não se treinam 
as habilidades prévias; seja porque a metodologia é muito pouco 
motivadora e muito pouco eficaz. (SANCHEZ, 2004, p. 174). 
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Segundo o autor o educador deve motivar seus educandos para que 

consigam superar essas dificuldades e tomem gosto pela disciplina, Neste contexto 

é interessante repensar um processo de ensino e aprendizagem da matemática 

imbuído de novas concepções como o processo afetivo/emocional e a motivação. . 

 

4 - O INÍCIO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 

O supervisor da escola em que trabalho fez a minha inscrição para o curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, fiz uma prova e fui selecionada para estudar 

em Pacajá no curso de Educação do Campo pela UFPA, (Universidade Federal do 

Pará). A primeira alternância foi difícil, pois não tive ajuda de custo, para a 

alimentação nem para hospedagem, sorte que uma senhora chamada de Dona 

Maria que reside na cidade de Pacajá, me ajudou. Fiquei em sua casa, apenas 

ajudava na alimentação, ela cozinhava para nós. 

O 2º período foi que mais chamou a minha atenção, pois as aulas foram com 

muitas pesquisas na comunidade, para apresentar através de seminários relatando 

os assuntos do tempo comunidade.  

A prática da pesquisa nas universidades proporciona aos alunos a 

oportunidade de buscar conhecimentos, encontrando respostas para a solução de 

problemas, inovando seus conceitos, aguçando o raciocínio. Além de produzir 

conhecimento, respondendo as perguntas e solucionando dúvidas, também é uma 

ferramenta importantíssima para inovação dos conceitos, e por fim obter um 

pensamento racional e mais próximo da verdade. Para Demo, A pesquisa é 

elemento crucial na formação inicial e continuada de todo e qualquer profissional, 

sendo assim: “Pesquisa é o processo que deve aparecer em todo o trajeto 

educativo.” (DEMO, 1996, p.16). 

Em meio as pesquisa, na aquisição do conhecimento acadêmico, Gil, 2002 a 

qualifica como um procedimento pragmático, uma vez que seus métodos são diretos 

e possui uma relevante eficiência na construção do conhecimento. 

 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que 
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 
propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação 
suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação 
disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser 
adequadamente relacionada ao problema. (GIL, 2002, p.17). 
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Durante o período acadêmico foi prazeroso para mim o ato de pesquisar, pois 

levou-me a ampliar meus conhecimentos, sendo meus professores excelentes, 

deixava_nos sempre curiosos em querer aprender mais, por isso tínhamos que 

pesquisar, aprender, ter essa curiosidade de buscar novos conhecimentos, foi algo 

maravilhoso e indispensável na minha formação acadêmica. 

Segundo Barros: 

O docente-pesquisador deve ser um guia, estimulando e auxiliando o aluno 
iniciante no percurso a ser cumprido para a realização da pesquisa. Indicar 
fontes de busca bibliográfica, analisar conjuntamente os dados e material 
coletado na pesquisa de campo ou experimental, discutir os passos 
metodológicos e dar norte na elaboração dos relatórios finais, além de 
corrigi-los com cuidado. (BARROS, 2005, p, 21). 
 

O educar pela pesquisa, é excitar o aluno à curiosidade pelo desconhecido, 

estimulando a procurar respostas, ter iniciativa, compreender e dar início a 

elaboração de seus próprios conceitos, e é também um desafio ao professor para 

transformar suas estratégias na didática. Ajudando os discentes a usar a internet de 

forma correta, utilizando a mídia em sala de aula, e o debate, levando práticas 

pedagógicas dinâmicas, para que os alunos sejam motivados a aprender.  

Para Masetto (1998) o docente precisa inovar sua prática, mas também fazer 

uma retrospectiva do que já tem de conhecimento, sempre buscando melhorar cada 

vez mais. Por isso: 

A ‘reciclagem’ constante do docente é importante para tentar sanar a 
carência do professor na aérea pedagógica. Uma vez que, o domínio de 
didática é importante para o dia a dia na sala de aula e torna-se um 
facilitador no processo de ensino aprendizagem. “A docência no nível 
superior exige do professor domínio na área pedagógica. Em geral, esse é o 
ponto mais carente de nossos professores universitários, quando vamos 
falar em profissionalismo na docência. (MASETTO, 1998, p. 19). 
 

Interessante como o professor Osvaldo da disciplina de química se encaixa 

nesse perfil, às vezes chegava a pensar que não se fazem mais profissional como 

ele, preocupado com a forma de nos ensinar o conhecimento relevante a disciplina, 

eu então que passava apenas arrastada no Ensino Médio me via na faculdade com 

o conceito excelente. Como estava orgulhosa comigo mesma, e com o meu 

professor.  Esse resultado foi graças a didática aplicada pelo meu querido educador 

Osvaldo Cruz, como ele Contribui para que eu superasse as dificuldades nessa 

disciplina aprendendo os conteúdos e até transmitindo-os. 
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De acordo com os PCN’s: (BRASIL, 1999, p. 240) “a Química não deve ser 

entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas 

sim uma construção da mente humana, em contínua mudança”.  

No entanto como discorre Arroyo (2006) por meio do experimento o educando 

compreende melhor o caráter investigativo favorecendo a compreensão das 

relações conceituais da disciplina, pois, passa a vivenciar na pratica o que antes era 

só teoria. 

Entretanto falar das experiências vividas na minha formação acadêmica 

requer lembrar como faz diferença como profissional da educação adquiriu os 

conhecimentos e as estratégias como cada professor repassou, poder dentre tantas 

práticas docentes, admirar e seguir os modelos de cada educador, sem limite para 

questionamentos e reflexões. 

Através dos estágios realizados durante o curso de educação do Campo, 

legitimou- se as intenções da profissão ou o ato de ensinar. Foi por meio do estágio 

que refleti sobre a construção e o fortalecimento da  minha identidade enquanto 

educadora.  

Conforme Fischmann: 

A nossa identidade se constrói a partir das intersecção das circunstâncias 
que nos cercam com os desejos que trazemos. [...] O corpo docente 
ganhará sua identidade  - marca peculiar – no exercício competente de seu 
ofício, com o espírito alerta da crítica para a construção conjunta da 
sociedade para todos Fischmann ( 1994, p. 62). 
 

Sendo essa identidade construída a partir da formação e principalmente por 

meio do estágio, para adquirir conhecimentos sobre determinada área, com métodos 

para aplica- lo com domínio e segurança ao realiza-lo. Portanto com base em 

Pimenta (1999), o estágio possibilitou-me a reflexão sobre a minha prática 

pedagógica, para que pudesse transformar esse saber fazer docente numa contínua 

construção e reconstrução da minha identidade a partir da significação social da 

profissão.                                                                  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste memorial busquei contar um pouco da minha história desde a 

infância, adolescência e vida adulta, focando principalmente na minha vida escolar e 

profissional.  No qual procurei apresentar um conjunto de fatos e reflexões com o 

objetivo de tecer uma análise sobre o processo de formação e produção percorrida 

até o presente momento. 

Vale a pena lembrar que ser professor é ter um compromisso com a 

sociedade e com a educação, em desenvolver atividades diárias em sala de aula. O 

curso de Educação do campo propôs - me como acadêmica ver de forma humana a 

comunidade do campo, condicionou-me a valorização das diversidades destes 

povos, seja, cultural, religioso, ou social.  A capacidade necessária para realizar tal 

finalidade foi sendo construída coletivamente e de modo contextualizado ao longo de 

minha formação e atuação.  

A universidade abre um leque muito grande para que se veja o mundo com 

outros olhos, mas não se pode acomodar só com que se aprende dentro da 

academia, é preciso ir além, ultrapassar os muros e enxergar a realidade. 

Por meio, “da abordagem (auto) biográfica. Nóvoa (1998) confirma que, 

permite ao adulto apropriar-se de seu processo de formação, pautando-se no 

princípio de que é a própria pessoa que se forma, à medida que vai entendendo a 

sua própria trajetória de vida.” Ao descrever minha história, procurei me ater, ora 

como pesquisadora e ora como um sujeito/caso de pesquisa, com muitos momentos 

de estudo, sempre com base nos pressupostos das leituras realizadas e na 

fundamentação teóricas escolhida. 

O objetivo final deste trabalho foi o de estabelecer conexões entre minha 

história educacional pessoal e profissional, evidenciando que a educação pode ser  

uma ferramenta importante não apenas para formar pessoas capazes de exercer um 

trabalho especifico na sociedade, mas fundamentalmente de formar sujeitos plenos, 

capazes de exercer plena cidadania.  

Finalizo este trabalho com novas perspectivas que toma a prática como 

referência, a lógica da racionalidade prática, alternativa para o enfrentamento do real 

e das complexidades nele existentes, possibilitando a construção de uma prática 

pedagógica coerente pela superação da relação interativa entre o conhecimento 

científico e a prática pedagógica.  
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Com a, certeza de que possibilitar uma aprendizagem significativa aos alunos 

exige a ressignificação do processo de aprender do próprio  professor, isso quero 

levar na minha vida profissional como responsabilidade. Agindo com amor a 

profissão, trago a menção um texto de Perissé, “O professor apaixonado”, que diz 

assim: 

Os professores apaixonados muito bem sabem das dificuldades, do 
desrespeito, das injustiças, até mesmo dos horrores que há na profissão. 
Mas o professor apaixonado não deixa de professar, e seu protesto é 
continuar amando apaixonadamente. Continuar amando é não perder a fé, 
palavra pequena que não se dilui no café ralo, não foge pelo ralo, não se 
apaga como um traço de giz no quadro. Ter fé impede que o medo 
esmague o amor, que as alienações antigas e novas substituam a lúcida 
esperança. Dar aula não é contar piada, mas quem dá aula sem humor não 
está com nada, ensinar é uma forma de oração. (PERISSÉ, s/p). 
 

Prossigo minha caminhada com muito entusiasmo e me lanço nesta 

realidade, de tantos desafios pelo andar da carruagem tecnológica, com avanços os 

quais que preciso ter vários olhares, olhares estes que facilitem o desenvolvimento 

do meu futuro aluno. Porém, não pretendo parar por aqui, se Deus me conceder a 

oportunidade de continuar me aprimorando, através de formações continuadas, e 

até mesmo especialização. 
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