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RESUMO 

 

Este estudo traz como tema a memórias sobre a docência num Assentamento, tendo por objetivo 

elaborar registro documental, via história oral de vida de duas professoras, acerca da história da 

docência no Assentamento de Reforma Agrária Ambrósio, localizada no município de 

Geminiano, Piauí. E, como objetivo específico, cartografar as experiências e saberes docentes 

das professoras, produzindo uma narrativa sobre a história da docência do Assentamento. Esta 

pesquisa desenvolveu-se, a partir das experiências pelos caminhos da educação, que são na 

verdade um resumo evolutivo de ideias e concepções, que foram construídos através de fases 

da vida, a fim de produzir o registro escrito sobre a história da docência no Assentamento. A 

questão norteadora desta pesquisa foi saber como as experiências e saberes docentes das 

primeiras professoras da unidade escolar do Assentamento de Reforma Agrária Ambrósio-PI 

foram construídas historicamente. Como procedimento metodológico elegeu-se a História Oral, 

que contou com a realização de entrevistas como instrumento de produção dos dados, 

orientados por Meihy (1996; 2005; 2014), que destaca ser uma opção metodológica pautada 

nos princípios de colaboração entre pesquisador e interlocutores. Os relatos produzidos pelas 

interlocutoras, mediante a realização de entrevista, a partir das memórias e saberes, revelaram 

que a Educação do Campo está no cerne da própria identidade pessoal e profissional advinda 

da prática coletiva dos movimentos de trabalhadores que questiona a exclusão dos trabalhadores 

do seu direito à educação e defendendo a escolarização como processo necessário à formação 

e emancipação humana.  

 

 

Palavras-chave: Educação do Campo. Assentamento. História. Memória. 
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ABSTRACT 

 

This study has as a theme the memories about teaching in a Settlement, with the purpose of 

elaborating documentary record, through oral history of life of two teachers, about the history 

of teaching in the Ambrósio Agrarian Reform Settlement, located in the municipality of 

Geminiano, Piauí. And, as a specific objective, to map the teachers' experiences and knowledge, 

producing a narrative about the history of teaching the Settlement. This research has been 

developed, from the experiences through the ways of education, that are in fact an evolutionary 

summary of ideas and conceptions, that were constructed through phases of the life, in order to 

produce the written record on the history of the teaching in the Settlement . The guiding question 

of this research was to know how the experiences and teaching knowledge of the first teachers 

of the Ambrósio-PI Agrarian Reform Settlement school unit were constructed historically. As 

a methodological procedure, the Oral History was chosen, which included interviews as a data 

production instrument, guided by Meihy (1996, 2005, 2014), which stands out as a 

methodological option based on the principles of collaboration between researcher and partners 

. The reports produced by the interlocutors, through interviewing, based on memories and 

knowledge, revealed that Field Education is at the core of one's own personal and professional 

identity stemming from the collective practice of workers' movements that questions the 

exclusion of workers from their the right to education and defending schooling as a necessary 

process for the formation and human emancipation. 

 

Keywords: Field Education. Settlement. History. Memory. 
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INTRODUÇÃO  

 

O estudo apresentado traz como tema a Educação do Campo e memórias de 

educadoras assentadas, tendo por objetivo geral elaborar registro documental, via história oral 

de vida de duas professoras, acerca da história da docência no Assentamento de Reforma 

Agrária Ambrósio, localizada no município de Geminiano, Piauí. E, cartografar as experiências 

e saberes docentes das professoras, produzindo uma narrativa sobre a história da docência do 

Assentamento. Para entender um pouco mais sobre assentamentos, antes é preciso saber qual é 

a sua importância no contexto da reforma agrária, bandeira histórica levantada por milhares de 

trabalhadores rurais e que defende um modelo econômico e social baseado no uso consciente 

da terra para a subsistência.  

Os assentamentos são formados a partir da desapropriação de determinado latifúndio 

improdutivo e emissão de posse da terra pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária-INCRA, órgão responsável pela formulação e execução da política fundiária nacional. 

Um assentamento somente passa a existir quando o Incra, após os trâmites legais, transfere a 

terra aos trabalhadores rurais, a fim de que a cultivem e promovam seu desenvolvimento 

econômico. O assentamento é o retrato físico da Reforma Agrária. Ele nasce quando o INCRA, 

após se imitir na posse da terra (recebê-la legalmente) transfere-a para trabalhadores rurais sem 

terra a fim de que a cultivem e promovam seu desenvolvimento econômico. O assentamento é, 

portanto, razão da existência do INCRA. 

A escolha por esta temática se justifica pela minha1 trajetória pessoal e profissional, 

pois sou professora e moradora do referido assentamento e aluna do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, da Universidade Federal do Piauí.  Logo, a Educação do Campo está no 

cerne da minha identidade pessoal e profissional, advinda da prática coletiva dos movimentos 

de trabalhadores, questionando a exclusão dos trabalhadores do seu direito à educação e 

defendendo a escolarização como processo necessário à formação e emancipação humana. 

Assim, a educação no e do campo representa um direito fundamental, que não se reduz ao 

âmbito escolar e, muito menos, à delimitação político-geográfica, mas representa uma 

superação da concepção de educação urbanizada que marca os materiais didáticos e a rotina no 

mundo escolar, e nos leva a pensar o lugar do campo na educação escolar.  

                                                           
1 Para esclarecimento, vale destacar que o nosso relato de experiência de vida pessoal e profissional descrito nesta 

introdução está escrito na 1ª pessoa do singular, com o intuito de identificar a pesquisadora principal deste trabalho, 

nas demais seções do texto estão escritas na 1ª pessoa do plural. 
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Nessa perspectiva, é pertinente fazer uma breve caracterização do Assentamento de 

Reforma Agrária Ambrósio. Sua ocupação teve início em 1996 e está situado no município de 

Geminiano-PI, cortado pelas BR 407 e BR 020. Nesse mesmo ano, o senhor Orlando de Sousa 

Carvalho, pioneiro e fundador, começou a fazer o desmatamento e mapeamento de toda a área, 

onde hoje é o assentamento. Após tomar esta iniciativa por conta própria, e posteriormente 

procurar órgãos competentes para dar um amparo legal, os campesinos começaram a participar 

efetivamente de todo o processo de direito à terra que só foi consolidado no ano de 2000. Os 

posseiros passaram a viver do trabalho agrícola, com cultivos de caju, feijão, milho, macaxeira 

e criações de animais. Após vinte e dois anos de assentados, os campesinos receberam o título 

da terra/escritura, tornando-os legítimos donos do que já possuíam. 

Quando o Assentamento Ambrósio foi criado no ano de 1996, nesta época o prefeito 

do município de Geminiano era o Sr. Júlio de Moura Leal. Na sua gestão, foi construída a 

Escola Municipal do Assentamento, o Posto de saúde e um chafariz, que os moradores pegavam 

água para os afazeres domésticos, para o consumo próprio e também dos animais.  Entretanto, 

a posse da terra, não era conseguida de forma rápida e fácil, pois era feita através de muitas 

bandeiras de lutas, principalmente pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em todo o 

território nacional brasileiro.  

A nova Lei 13.465, de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural 

e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, altera 

regras das políticas de reforma agrária e de regularização fundiária, traz a segurança jurídica e 

a tranquilidade necessárias para que o pequeno produtor rural e o agricultor assentado possam 

trabalhar a terra e gerar renda. 

Considerando esse contexto, em janeiro de 1998 deixei a cidade de Picos, e juntamente 

com meu esposo, Francisco Canindé da Silva, que participou da criação e construção de 

duzentAs e vinte casas do Assentamento, comecei a fazer lanche para vender aos operários que 

estavam construindo as moradias para as famílias assentadas neste espaço rural. A partir dessas 

iniciativas o Assentamento foi expandindo e junto com ele cresceu a necessidade de uma 

educação formal, uma escola no campo para as crianças. Porém, como ainda não existia um 

prédio escolar e nem transportes para o trajeto daqueles que precisavam estudar na cidade. Era 

comum os moradores do Assentamento deixarem seus filhos na casa de parentes na cidade 

durante o período de aulas, retornando nos meses de férias, feriados ou em ocasiões que fossem 

necessária, pois o acesso era difícil, e o único meio de locomoção era a bicicleta ou o jumento. 

Diante de tantas dificuldades, senti a obrigação de exercer a minha docência em 

atendimento as necessidades da comunidade, consequentemente, em prol da educação das 
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crianças, jovens e adultos. Frente aos anseios do lugar, atuei como alfabetizadora do Projeto de 

Educação de Jovens e Adultos, realizado pelo Movimento de Educação de Base-MEB2, no 

período de 1999 a 2000. A partir desta capacitação, enquanto as autoridades locais e os 

assentados se manifestavam para que fosse construída uma escola no Assentamento, resolvi 

abri as portas da minha casa para as crianças, jovens e adultos da comunidade.  

Minha atuação docente no momento inicial do Assentamento foi direcionada à 

utilização de elementos do cotidiano da comunidade como estratégia didática na significação 

do processo de ensino e aprendizagem. Para efetivação do processo de escolarização era 

necessário um espaço para acontecer, mas como não havia uma escola, o ponto de partida para 

a alfabetização foram as casas dos moradores, que eram feitas de tijolos, sem o reboco nas 

paredes, o piso de cimento rejuntado e o ambiente iluminado pela luz do sol ou da lamparina 

para aprendizagem das primeiras letras.  

Foram várias as dificuldades enfrentadas no início do Assentamento e que ainda hoje 

perduram. Entretanto, foram várias as conquistas da comunidade, dentre elas a construção de 

uma escola, um posto de saúde, poços artesianos, água encanada em todas as casas, piso de 

cerâmica, uma capela, cujo padroeiro é São João Maria Vianney, prédio sede da Associação 

dos Pequenos Produtores de Ambrósio e também um pequeno cemitério. 

Neste breve incurso histórico sobre o Assentamento Ambrósio, em que trouxe 

brevemente algumas experiências e trajetórias de vida pessoal e profissional, fui construindo 

através de fases da minha vida a fim de produzir o registro escrito sobre a história da docência 

do campo. Logo, a questão norteadora desta pesquisa é: como as experiências e saberes 

docentes das primeiras professoras da unidade escolar do Assentamento de Reforma Agrária 

Ambrósio-PI foram se constituindo? 

O trabalho está estruturado em três capítulos, além das considerações finais, 

referências e apêndices, apresentados a seguir com a intenção de focalizar os fundamentos 

teóricos e metodológicos deste estudo. O primeiro capítulo trata-se desta Introdução. O 

segundo capítulo, Pressupostos metodológicos da pesquisa, justificamos a nossa opção 

metodológica e apresentamos a caracterização da pesquisa, no que diz respeito ao campo, aos 

interlocutores, aos instrumentos e aos procedimentos investigativos. No terceiro capítulo, 

intitulado Educadoras do campo: histórias de vida no assentamento Ambrósio, se encontra 

a narrativa das histórias de vida de educadoras do assentamento, tecendo a análise sobre suas 

                                                           
2 O MEB é um organismo vinculado a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, constituído como 

sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro no Distrito Federal. Foi fundado em 21 de 

março de 1961. 
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trajetórias de vida pessoal e profissional, acrescido por quatro especificidades. Nas 

Considerações Finais, sistematizamos as discussões, retomando os objetivos da monografia, 

de modo a revelar os elementos e as finalidades do estudo.  
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CAPITULO II 

 

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, apontamos os procedimentos metodológicos que orientam e 

fundamentam o estudo proposto. Apresentamos a caracterização da pesquisa, bem como o 

campo de investigação, os interlocutores, os instrumentos e procedimentos de produção e 

análise dos dados.  

 

2.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Para o desenvolvimento desta investigação acerca da história de vida de professoras 

do Assentamento Ambrósio, optamos por uma abordagem qualitativa, por considerar adequada 

à natureza do objeto de estudo. Almejando responder à questão norteadora e ser coerente com 

os objetivos definidos neste projeto, elegemos como opção metodológica deste trabalho a 

História Oral proposta por Meihy (2005), que está alicerçada nos princípios de colaboração. 

Nessa perspectiva, a História Oral permite que o/a pesquisador/a direcione a 

investigação para os acontecimentos relacionados à vida e memória individual, que estão 

intrinsecamente ligados à história coletiva, ou seja, conforme nos assegura Meihy (1996, p. 10), 

“uma percepção do passado que tem continuidade hoje e cujo processo histórico não está 

acabado [...] garante sentido social à vida de depoentes.  

A pesquisa foi desenvolvida no Assentamento Ambrósio, localizado no Munícipio de 

Geminiano-PI, que compreende uma faixa de 7.240 hectares, no qual estão assentados 250 

famílias. A comunidade possui uma escola Municipal que tem 72 alunos regularmente 

matriculados, distribuídos nos turnos manhã e tarde e conta com o trabalho de 04 professoras. 

 

2.2 Interlocutoras da Pesquisa 

 

Na rememoração da história da educação no Assentamento Ambrósio, recorremos a 

história de vida de duas educadoras, as primeiras professoras da Comunidade e da escola. 

Consideramos que a partir da trajetória docente individual destas personagens, por meio de suas 

memórias, é possível produzir o registro/fonte documental para a história da docência do 

Assentamento de Reforma Agrária Ambrósio – PI. Mas, antes de seguirmos para a descrição 
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dos procedimentos de produção dos dados é pertinente apresentar o perfil das interlocutoras, 

em que foram identificadas por pseudônimo, com vista a preservar o seu anonimato. Abaixo o 

quadro síntese do perfil das interlocutoras. 

 

Quadro 1: Caracterização do Perfil das Interlocutoras 

Interlocutoras 

(Pseudônimo) 

Formação 

profissional 

Formação 

acadêmica 

Tempo Total de 

serviço no 

Magistério 

Tempo de serviço no 

Magistério no 

Assentamento 

Resistente 
Magistério 

(Logos II3) 

História 

LEDOC (em 

curso) 

34 14 

 

Lutadora 

 

Pedagógico 

 

Pedagogia 
20 17 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Imagem 1: Professoras Resistente e Lutadora 

 

Fonte: Arquivo pessoal das interlocutoras 

 

                                                           
3 O Projeto Logos II (Deliberação 018/79 de 07/06/79) foi um programa de educação à distância implantado em 

1975 pelo Governo Federal através do Ministério da Educação e da Cultura (MEC) (PEREIRA; PEIXOTO, 2010), 

com intuito de formar os professores leigos em regime emergencial, com habilitação em segundo grau para 

exercício do magistério. 
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2.3 Procedimentos de Produção de Dados 

 

Para o desenvolvimento da História Oral recorremos as entrevistas do tipo não-

estruturadas e semi-estruturadas, em que produzimos um roteiro orientador da entrevista 

(APÊNDICE A). A junção de dois tipos de entrevistas permitiu, inicialmente, reconstituir a 

história oral de vida das duas primeiras professoras do Assentamento que serviu de orientação 

para a elaboração do registro documental, seguindo as orientações de Meihy (1996), este 

processo foi organizado conforme as seguintes etapas: 

A primeira etapa correspondeu a pré-entrevista, que se trata do primeiro contato com 

as professoras e com sua realidade, momento no qual foi estabelecido o processo de 

colaboração, explicação das etapas do projeto e dos procedimentos éticos adotados. A seguir, 

foi agendado o próximo encontro. Na segunda etapa foi realizada a entrevista (gravada em 

áudio), compostas pela “narração do conjunto da experiência de vida de uma pessoa e que tende 

a ser muito subjetiva, uma vez que o/a colaborador/a é o personagem primordial da pesquisa e 

tem maior liberdade de dissertar livremente sobre sua vivência pessoal” (MEIHY, 1996, p 130-

131). A terceira etapa denominada de pós-entrevista configurou-se como o momento de 

organização e tratamento da entrevista. 

A última etapa seguiu os três procedimentos complementares indicados por Meihy 

(2014), a saber: transcrição - processo de passagem do oral ao escrito; textualização – 

momento no qual foram retiradas as perguntas das pesquisadoras e inseridas as falas das 

colaboradoras, em que também foi possível fazer rearranjos de ordem cronológica e temática; 

transcriação - momento de inserção de elementos extratextos na composição das narrativas 

das colaboradoras, objetivando reconstituir o contexto das entrevistas no texto escrito e tecer 

análise sobre as histórias. O tratamento das entrevistas foi finalizado com a validação do texto 

final pelas professoras, depois de realizadas as devidas alterações, sugestões, acertos e 

interferências das pesquisadoras na redação do documento final. 
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CAPITULO III 

 

 

EDUCADORAS DO CAMPO: HISTÓRIAS DE VIDA NO ASSENTAMENTO 

AMBRÓSIO 

 

Este capítulo apresenta a história oral de vida de duas educadoras do Assentamento 

Ambrósio, em que foram destacados suas trajetórias docentes, saberes e experiências na 

educação da comunidade. Sabemos que o desenvolvimento de um processo investigativo 

necessita do tratamento dos dados produzidos, no que se refere às discussões teóricas e a 

exigência ética na análise do material. De posse dos dados coletados e do aporte teórico, 

iniciamos a produção do registro das histórias de vida, bem como cartografando as experiências 

e saberes docentes das professoras. 

 

 

3.1 Início da docência no Assentamento 

 

O relato da história oral de vida desta pesquisa não tem como prerrogativa a 

rememoração cronológica dos fatos ocorridos, mas, de acordo com os objetivos, alcançar os 

fatos significativos experienciados pelas professoras em interface com a educação no 

Assentamento. A seguir são apresentados recortes das memórias das professoras Resistente e 

Lutadora. 

 

Iniciei a docência propriamente dita, no ano de 2004, após ser efetivada no concurso público, 

mas antes de ser concursada exercia a docência de forma voluntária, pois não tinha outra 

alternativa a não ser me doar para ensinar aqueles(as) que buscavam o saber. (Resistente) 

 

Comecei no ano de 2006. Estava há pouco tempo separada com duas filhas pequenas, para 

cuidar, morava com meus pais, com a sua vinda para o assentamento também tive que vir, 

dependia deles para me ajudar, pois, nem tinha trabalho e nem moradia, e sempre cuidei de 

tudo na casa deles. Comecei a morar aqui no Assentamento e gostando muito do lugar, pois 

sempre tive facilidade de me adaptar aos lugares, hoje desejo muito que não aconteça a minha 

saída daqui. Convivendo com as pessoas do assentamento já ajudei na Associação dos 

Moradores como secretária, já fui cadastrada como assentada, ajudo no que posso a minha 

comunidade, fazer isso me dá prazer. (Lutadora) 

 

No início da educação no Assentamento não havia escola e para suprir essa 

necessidade foi disponibilizado por uma das professoras a sua própria residência para ser uma 
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sala de aula. Eram usados bancos de madeira, uma lousa emprestada, além de giz, livros usados 

e outros materiais. Mas esse material era insuficiente para o desenvolvimento da escolarização, 

por isso as professoras resolveram procurar as instituições de educação nas cidades de Picos (9ª 

GRE) e Geminiano para apoiar na efetivação de uma escola para a comunidade. Nessa 

caminhada foi conseguido uma casa para dar início às aulas, matriculados quase cinquenta 

alunos entre jovens e adultos. Com muitas dificuldades eles frequentavam a escola, pois 

trabalhavam na roça durante o dia e a noite estudavam. Vale destacar que a educação do campo 

não se reduz só a estrutura física de uma escola, segundo Caldart (2002, p. 24): 

 
A Educação do Campo não cabe em uma escola, mas a luta pela escola tem 

sido um de seus traços principais: porque a negação do direito à escola é um 

exemplo emblemático do tipo de projeto de educação que se tenta impor aos 

sujeitos do campo: porque o tipo de escola que está ou nem está mais no campo 

tem sido um dos componentes do processo de dominação e de degradação das 

condições de vida dos sujeitos do campo; porque a escola tem uma tarefa 

educativa fundamental, especialmente na formação das novas gerações; e 

porque a escola pode ser um espaço efetivo de fazer acontecer a educação do 

campo. 

 

Por isso que a luta por políticas públicas de afirmação dos camponeses é necessária 

para o reconhecimento dos direitos desses povos. Assim, para despertar o interesse deles, as 

professoras, buscaram desenvolver aulas lúdicas, dinâmicas e práticas, mesmo assim atingindo 

uma pequena parcela da turma, conseguia motivá-los a assistir as aulas. Afinal como nos 

assegura Freire (1987, p. 79) “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. As pessoas 

se educam entre si, mediatizadas pelo mundo”. Embora concordemos com a premissa do autor, 

era necessário instigar nas pessoas o desejo pela educação. Mas, mesmo com as dificuldades 

muitos deles aprenderam a escrever o seu próprio nome, a fazer leituras pequenas, somar e 

subtrair, dividir e multiplicar, ou seja, as quatro operações da matemática necessárias para a 

vida de cada um deles. No entanto, só a vontade de trabalhar com a educação não era suficiente 

e as interlocutoras destacaram sua necessidade formativa. 

 

Almejando aprimorar minha formação, pois já tinha o magistério (Logos II), e com o intuito 

de aprofundar os meus conhecimentos, para poder entender melhor, a comunidade da qual 

também faço parte. Em 2003, participei da capacitação Pró-Cidadão de Alfabetização pelo 

Serviço Social da Indústria (SESI). Em 2004, cursei Licenciatura Plena em História, pela 

Faculdade Cristo Rei. Em seguida cursei Pós-Graduação em História e Sociologia, pela 

Universidade Regional do Cariri (URCA) em 2006. Adiante em 2014 fiz especialização em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional, pela Faculdade Evangélica Cristo Rei. (Resistente) 

 

3.2 Experiências docentes 
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No Assentamento Ambrósio, além de ser professora, exerci liderança voluntária, fui também 

a primeira catequista, realizava celebrações pelas casas, procissões com a presença de toda a 

comunidade, pois, era muito difícil a presença de um padre na comunidade. Ainda resido no 

Assentamento e trabalho como professora concursada do município desde o ano de 2007, em 

que me sinto realizada em poder servir a esta comunidade. Há mais de dezoito anos que o 

Assentamento Ambrósio faz parte da minha história de vida e minhas funções sobressaem o 

magistério, pois muitas vezes preciso ser médica, psicóloga, conselheira, mãe, entre outras 

atribuições. (Resistente) 

 

A experiência relatada pela interlocutora traz de forma intencional ou não, dimensões 

da realidade da Educação do Campo que discute as especificidades do campo para além do 

espaço escolar, em que seus sujeitos assumem diversos papéis, principalmente de militantes, na 

luta por melhores condições de vida. Em anexo é possível acompanhar imagens que traduzem 

algumas experiências vividas no Assentamento (ANEXO A). 

 

Como exemplo das atividades realizadas, lembro-me de uma experiência na qual utilizei as 

vargens de árvores nativas para auxiliar na contagem silábica das palavras que iam sendo 

pronunciadas, e em seguida formávamos palavras e assim os alunos foram aprendendo a leitura 

e a escrita. (Resistente) 

 

De acordo com Nóvoa (1997) a troca de experiências e de saberes resultam num espaço 

de formação mútua, e cada educador desempenha o papel de formador e de formando. 

Acrescentamos a esse pensamento as palavras de Caldart (2002, p. 25) destacando que “A 

educação do campo também se identifica pela valorização da tarefa específica das educadoras 

e dos educadores. Sabemos que em muitos lugares elas e eles têm sido sujeitos importantes de 

resistência no campo[...]”. 

 

Hoje, em pleno século XXI, continuo na sala de aula na Escola Municipal João Borges de 

Moura, com os meus métodos pedagógicos para o ensino infantil, que primeiro de tudo é o 

amor e a solidariedade, para com os pequenos posseiros deste assentamento, e assim começo 

a minha rotina. A escola pra mim é a minha segunda casa, a segunda família e sempre estou 

trazendo inovações para dentro da sala de aula. Como exemplos cito algumas: pego o 

dicionário ilustrativo e vou cantar cada letra do alfabeto, comparo a letra ao animal e fazendo 

gestos, pratico a coordenação motora dos meus alunos da Educação infantil, logo a leitura e a 

escrita vão se desenvolvendo brincando. (Resistente) 

 

Hoje, ainda trabalho na U. E. do Assentamento, faço meu planejamento baseado no coletivo, 

mas sempre planejo observando as necessidades que a turma apresenta, para assim ajudá-los 

a vencer as dificuldades. Mesmo com todas as dificuldades dessa profissão, gosto cada vez 

mais de ser docente, e principalmente da sala de aula, não me vejo muito na área da gestão e 

agora com a conclusão do meu curso superior em Pedagogia estou me preparando melhor para 

conhecer e executar essa função com mais qualidade. (Lutadora) 

 

Nesses relatos foi possível verificar que as interlocutoras exercem à docência por 

convicção. Outra característica marcante nos depoimentos são os valores familiares bem 
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enraizados. O respeito e a gratidão que evidencia ao falar sobre a escola, da profissão, dos 

alunos e sobretudo da vontade de inovar nas metodologias e na formação continuada. 

 

3.3 Saberes produzidos 

 

Os métodos utilizados na educação, no início do Assentamento, tinham como aporte 

teórico os estudos de Paulo Freire (1989), em que era proposto um processo de ensino e 

aprendizagem contextualizado, valorizando o conhecimento prévio dos alunos. Paulo Freire 

(1989, p.11) afirma, que o primeiro livro a ser lido, era o da realidade. Para este educador, “ler 

o mundo” e “ler a palavra”, implicava “reescrever o mundo”, ou seja, transformá-lo. Isso porque 

a leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. “Aprender a ler, a escrever, 

alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não 

numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem 

e realidade”. (FREIRE, 2005, p. 08).  

 
A escola pra mim é a minha segunda casa, a segunda família e sempre estou trazendo 

inovações para dentro da sala de aula. Como exemplos cito algumas: pego o dicionário 

ilustrativo e vou cantar cada letra do alfabeto, comparo a letra ao animal e fazendo gestos, 

pratico a coordenação motora dos meus alunos da Educação Infantil, logo a leitura e a escrita 

vai se desenvolvendo brincando. Como professora desenvolvo as atividades comemorativas, 

dentro do planejamento escolar, só que as vezes saio um pouco para a nossa realidade dentro 

do Assentamento, que os nossos alunos são carentes de competições, de festas, oficinas de 

músicas, artes. Porém, como moro neste Assentamento há vinte e dois anos, sei das 

necessidades, promovo dentro das datas comemorativas todos os anos dois movimentos que 

envolve a família a comunidade: é a festa junina, tem desfile pelo o assentamento, com 

músicas, fogos, roupas típicas, comidas típicas, e o principal é a literatura, a aprendizagem 

sempre fazemos uma pesquisa para levar ao alunado uma temática com conteúdos atuais para 

a sala de aula. (Resistente) 

 

Desde o ano de 2000 que trabalho nesta escola, estou sempre convivendo com os alunos pelos 

quais tenho muito carinho, pois os conheço desde que eram bebês (a maioria) já fui professora 

dos pais deles e também de alguns avós, já trabalhei com turmas da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). (Lutadora) 

 

Os relatos das professoras, ilustram bem a questão da atuação do professor na sala de 

aula e na escola, essa atuação é complexa como aborda Gómez (1995), coisa que quer dizer 

vivacidade e mudança, isto é, interação simultânea de múltiplos fatores e condições. Além de 

sonho e da necessidade financeira, torna-se importante a atuação das docentes, na qual foi 

notória, mediante os relatos, a relação entre alunos/as, seus/as pais e avós. 

 

3.4  Dificuldades da docência 
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Rememorar trajetórias de vida pessoal e profissional, mediante História Oral, revela 

episódios de satisfação e, também, traumas, desafios, limites e dificuldades, antes guardadas 

pela lembrança e pelo registro escrito. A seguir as professoras apresentam brevemente os 

desafios da docência e do Assentamento. 

 

São as desigualdades sociais e a exclusão que continuam acirrando as contradições de nossa 

sociedade, portanto, a luta pela terra, pelo meio ambiente, pela cidadania, a saúde, as relações 

igualitárias de gênero e etnia, vinculadas à luta por uma sociedade economicamente justa, 

ecologicamente sustentável com equidade e justiça social continua na agenda do dia para tecer 

o amanhã [...]. Tudo o que foi feito e que ainda faço pela comunidade é para que todos tenham 

uma educação que promova o “pensar certo” proposto por Freire (2015), que não ensine a 

obedecer cegamente. Quero que essas crianças, jovens e adultos, aprendam a ler o mundo, as 

coisas que estão ao nosso redor, propiciando uma formação crítica, social e cultural. 

(Resistente) 

 

O início da minha docência foi pelo financeiro, precisava ajudar nas necessidades básicas, mas 

essa convivência escolar me mostrou que também é por amor, pois sempre me preocupo com 

as dificuldades que as crianças tem e também fico satisfeita quando termina o ano letivo e vejo 

que vários objetivos que planejei para o ano letivo foram alcançados, sinto que eles tiveram 

uma boa aprendizagem. Mesmo com todas as dificuldades dessa profissão, gosto cada vez 

mais de ser docente, e principalmente da sala de aula, não me vejo muito na área da gestão e 

agora com a conclusão do meu curso superior em Pedagogia estou me preparando melhor para 

conhecer e executar essa função com mais qualidade. (Lutadora) 

 

 

Os depoimentos das interlocutoras estão repletos de práticas de resistência, vivências 

cotidianas e processos societários. Num mundo que perde as suas referências, o trabalho com a 

memória, valorizando a experiência social, oferece a aproximação com os sujeitos históricos 

com todo o impacto das representações que estes fazem de si e do mundo, bem como auxilia a 

manter uma atitude consciente na tarefa de reinventar a vida e no modo de pensar a história. 

Como agentes de sua própria história, os depoentes são sujeitos sociais que, de' forma 

autônoma, agem, pensam, criam e transformam seu próprio mundo, partilham vivências, 

produzem conflitos, definem e redefinem significados de crenças, valores, atitudes e hábitos. 

Isto pode ser desvelado através de suas memórias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a narrativa produzida pela História Oral como uma ferramenta 

primordial na prática desta pesquisa, revelou-se tão complexa e carregada de valores que 

ninguém permanece o mesmo depois desta experiência, nem o ouvinte e nem o narrador. A 

narrativa é capaz de humanizar a pessoa, individualizando-a, pois declara sua memória única, 

em períodos significativos da vida, contribuindo para mostrar o quanto ela é importante para a 

pesquisa em Educação. 

A partir da trajetória de vida e da docência das personagens Resistente e Lutadora, por 

meio de suas memórias, conclui-se que a História Oral de Vida feita através de narrações ou 

relatos, é um instrumento extremamente importante para a rememoração da história de vida e 

da educação escolar das primeiras professoras no Assentamento Ambrósio, onde as 

experiências e os saberes docentes foram construídos historicamente. 

Diante dos relatos produzidos pelas interlocutoras foi possível constar que a educação 

realizada no Assentamento ultrapassa os muros da escola, alcançando a luta por políticas 

públicas, que venham a reconhecer o modo de vida próprio dos povos do campo. Assim, através 

desse estudo foi possível oferecer espaços para que as professoras pudessem expor suas 

lembranças e compreender o seu sentido e relevância, podendo oferecer uma gama de 

informações para os/ as profissionais que atuam com o processo educativo. Negar ou continuar 

reproduzindo esses conhecimentos genéricos somente contribui para a manutenção de um 

sistema de gênero e de geração, em que somente os sujeitos que fazem parte da cultura 

dominante tem seus conhecimentos reconhecidos e valorizados.
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  

CAMPUS SENADOR NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/ 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

  

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 

1. Dados pessoais 

 

2. O ano que você chegou ao Assentamento? 

 

3. Qual o motivo que lhe trouxe ao Assentamento? 

 

4. Já atuava como professora antes do Assentamento? 

 

5. Conte um pouco da sua trajetória de vida dentro do Assentamento? 

 

6. Quantos anos tem de tempo de serviço magistério? 

 

8. Narre suas experiências docentes antes do magistério no Assentamento, descrevendo um 

pouco de sua prática.  

 

9. Conte como se sente uma educadora hoje. 

 

10. Qual o nome da escola que você trabalha? E como faz seu planejamento? 

 

12. Descreva as estratégias de ensino utilizadas na sua trajetória docente. Qual a sua 

metodologia na sala de aula? 

 

13. Quais as séries que ensina? Ou que já ensinou? 
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14. Relate sua trajetória como professora na unidade escolar do Assentamento Ambrósio? 

 

15. Que desafios você enfrentou e enfrenta no exercício da docência no Assentamento? 

 

16. Como se tornou professora do Assentamento? 
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