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RESUMO 

NASCIMENTO, Gilcilene Lélia Souza do. Experiências escolares vividas no 

campo e por crianças do campo. 2018. 215f. Tese (Doutorado em Educação). 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEd, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2018. 

Esta Tese em Educação discorre sobre as experiências escolares de crianças em 

processo de escolarização, com início nos anos 2010; de jovens universitários que 

viveram, quando crianças, experiências de escolarização no campo, nos anos 1990-

2000, e da própria pesquisadora que cresceu num emaranhado de relações com o 

campo a partir de 1990. Considerando que as crianças e as escolas do campo 

carregam consigo visões estereotipadas que homogeneízam o povo do campo, 

como atrasado, ingênuo, com pouca capacidade de estudar, de aprender e se 

desenvolver intelectualmente; adotou-se a perspectiva da pesquisa com os 

participantes, e não sobre eles. O estudo tem como objetivo central analisar o 

sentido da escola para esses participantes que vivenciaram sua escolarização no 

campo em tempos diferentes: “tempo do êxodo”, “da mobilidade” e “da 

conectividade”. A perspectiva adotada é a de triangulação das fontes. Parte-se da 

seguinte indagação investigativa: O que dizem as crianças e jovens universitários, 

narrativamente, sobre sua escolarização no campo é “digno” de interesse para a 

pesquisa educacional? A investigação tomou por base os princípios teóricos e 

práticos da pesquisa (auto) biográfica em Educação (PASSEGGI e SOUZA, 2017; 

DELORY-MOMBERGER, 2008, 2012b; FERRAROTTI, 1988, 2014; FINGER, 2014; 

BERTAUX, 2010); das narrativas infantis (BRUNER, 1997; CRUZ, 2008; DE CONTI 

e PASSEGGI, 2014; PASSEGGI, 2010); da educação do campo (ARROYO, 

CALDART e MOLINA, 2004; DAMASCENO e BESERRA, 2004; SOUZA 2012; 

LEITE, 1999); da cultura escolar (BARROSO, 2012; DELORY-MOMBERGER, 2008; 

CHARTIER, 2005); e da Sociologia do Improvável (XYPAS, 2017, LAHIRE, 1997; 

ASTIGARRAGA e PASSEGGI, 2012). A escuta sensível dos participantes guiou a 

metodologia de rodas de conversa (PASSEGGI et. al., 2012; 2014; BARBIER, 1998; 

FERNANDES, 2016; FRANCISCHINI e FERNANDES, 2016) e de entrevistas 

narrativas (SCHÜTZE, 2010; JOVCHELOVITCH e BAUER, 2014), respeitando sua 

condição de seres criativos, dotados de habilidades narrativas para refletir sobre 

suas experiências de vida. As análises permitiram depreender o sentido que 

atribuem à escola em suas narrativas. Para além da percepção tradicional da escola 

como lugar de passagem e de promessas futuras que atravessa o discurso dos 

narradores dos diferentes tempos, apreendemos o anseio de um povo por melhores 

condições de vida, igualdade de oportunidades, reconhecimento, valorização e 

inclusão social. A escola não é tão somente um sistema organizacional, pedagógico, 

sociopolítico, alheio à constituição da dimensão subjetiva dos que nela vivem e 

interpretam o que nela fazem. Defendemos que a escola do campo tem por missão 



 

 

promover condições de concretização desse anseio, começando por dialogar com 

as culturas que se encontram em seu espaço, e se tornar mobilizadora, 

reivindicadora e promotora do desenvolvimento e valorização do povo do campo e 

dos territórios que habitam. Concluímos que esta Tese traz contribuições teóricas e 

metodológicas para a compreensão de crianças e adolescentes, enquanto seres 

reflexivos, críticos e mobilizadores de conhecimentos. Relativiza, portanto, imagens 

estereotipadas, discutindo trajetórias exitosas de jovens universitários, que 

vencendo adversidades se desenvolveram intelectualmente, abrindo perspectivas 

para o interesse da pesquisa sobre as experiências contadas pelos narradores da 

escola do campo para repensar as políticas educacionais, voltadas para a zona 

rural. São achados que permitem reorganizar e reconstruir as práticas educativas 

cotidianas da escola do campo, que deem conta do emaranhado de culturas que 

adentram esse lugar, investigando os contatos do povo do campo com mundos 

circunvizinhos com os quais se mantém, atualmente, em conexão. 

 

Palavras-chave: Experiência. Narrativa. Escola do campo. Pesquisa com crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

NASCIMENTO, Gilcilene Lélia Souza faire. Récits d’expériences scolaires vécues 

par les enfants de la zone rurale. 2018. 215f. Thèse (Doctorat en éducation). 

Programme postuniversitaire en éducation - PPGEd, Université fédérale de Rio 

Grande do Norte, Natal, 2018. 

Cette thèse en sciences de l’éducation prend comme objet d’études des expériences 

scolaires des enfants en cours de scolarité, à partir des années 2010; des jeunes 

universitaires qui ont vécu, pendant l’enfance, des expériences de scolarisation à la 

campagne, dans les années 1990-2000, et de la chercheuse, elle-même, qui a 

grandi dans un enchevêtrement de relations avec la campagne à partir de 1990. 

Considérant que les enfants et les écoles rurales portent avec eux des visions 

stéréotypées qui homogénéisent les gens de la campagne, comme retardé, naïf, 

ayant peu de capacité à étudier, à apprendre et à se développer intellectuellement ; 

on adopte la perspective de la recherche avec les participants, et pas à sur eux. 

L'objectif principal de cette étude est d'analyser le sens de l'école pour les 

participants qui ont vécu leur scolarité dans trois différents moments: "le temps de 

l'exode", "de la mobilité" et "de la connectivité". La perspective adoptée est celle de 

la triangulation des sources. On part de la question suivante: Les récits des enfants 

et des jeunes universitaires sur leur scolarité, vécue à la campagne, sont-ils 

« dignes » d’intérêt pour la recherche en éducation? La recherche est basée sur les 

principes théoriques et pratiques de la recherche (auto) biographique en éducation 

(PASSEGGI e SOUZA, 2017; DELORY-MOMBERGER, 2008, 2012b; 

FERRAROTTI, 1988, 2014; FINGER, 2014; BERTAUX, 2010); des récits d'enfants et 

des adolescents (BRUNER, 1997; CRUZ, 2008; DE CONTI e PASSEGGI, 2014; 

PASSEGGI, 2010); de l'éducation rurale (ARROYO, CALDART e MOLINA, 2004; 

DAMASCENO e BESERRA, 2004; SOUZA 2012; LEITE, 1999); de la culture scolaire 

(BARROSO, 2012; DELORY-MOMBERGER, 2008; CHARTIER, 2005); et de la 

sociologie de l'improbable (XYPAS, 2017, LAHIRE, 1997; ASTIGARRAGA e 

PASSEGGI, 2012). L'écoute sensible des participants a guidé la méthodologie des 

cercles de conversation (PASSEGGI et. al., 2012; 2014; BARBIER, 1998; 

FERNANDES, 2016; FRANCISCHINI e FERNANDES, 2016) et des entretiens 

narratifs (SCHÜTZE, 2010; JOVCHELOVITCH e BAUER, 2014), en respectant leur 

condition de personnes créatives, dotés de capacités narratives pour réfléchir sur 

leurs expériences de vie. Les analyses ont permis de comprendre, en plus de la 

perception traditionnelle de l'école comme lieu de passage et des promesses futures 

qui traversent les discours des narrateurs, nous appréhendons le désir d'un peuple 

pour de meilleures conditions de vie, l'égalité des chances, reconnaissance, 

valorisation et inclusion sociale. L'école n'est pas seulement un système 

organisationnel, pédagogique, sociopolitique, vidée de la dimension subjective de 

ceux qui y vivent et interprète ce qu'ils y font. Nous défendons que l'école de la zone 



 

 

rurale a pour mission de promouvoir les conditions pour réaliser ce désir, en 

commençant par un dialogue avec les cultures qui sont dans leur espace, et de 

devenir un mobilisateur, demandeur et promoteur du développement et de la 

valorisation des gens de la campagne et des territoires qu'ils habitent. Nous 

concluons que cette thèse apporte des contributions théoriques et méthodologiques 

à la compréhension de l'enfants et des adolescents en tant que personnes réflexives, 

critique et mobilisatrices du savoir. Elle relativise des images stéréotypées, discutant 

des trajectoires réussies des étudiants universitaires, qui ont su dépasser les 

adversités et s’épanouir intellectuellement, en ouvrant des perspectives pour l'intérêt 

des histoires racontées par des narrateurs des écoles rurales pour repenser les 

politiques d'éducation en milieu rural. Ce sont des indices qui permettent de 

réorganiser et de reconstruire les pratiques éducatives quotidiennes de l'école rurale, 

de prendre en compte l'enchevêtrement des cultures qui entrent dans ce lieu, 

d'enquêter sur le contact avec les mondes environnants avec lesquels le peuple de 

la zone rurale est actuellement en relation. 

 

Mots-clés: Expérience. Récit. École du domaine. Rechercher avec les enfants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

NASCIMENTO, Gilcilene Lélia Souza do. Experiencias escolares vividas en el 

campo y por niños del campo. 2018. 215f. Tesis (Doctorado en Educación). 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEd, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2018. 

Esta Tesis en Educación discursa sobre las experiencias escolares de niños en 

proceso de escolarización, con inicio en los años 2010; de jóvenes universitarios que 

vivieron, cuando eran niños, experiencias de escolarización en el campo, en los 

años 1990-2000, y de la propia investigadora que creció en un enmarañado de 

relaciones con el campo a partir de 1990. Considerando que los niños y las escuelas 

del campo traen consigo visiones estereotipadas que homogenizan la gente del 

campo, como atrasada, ingenua, con poca capacidad de estudiar, de aprender y 

desarrollarse intelectualmente; se adoptó la perspectiva de la investigación con los 

participantes, y no sobre ellos. El estudio tiene como objetivo central analizar el 

sentido de la escuela para esos participantes que vivenciaron su escolarización en el 

campo en tiempos diferentes: “tiempo del éxodo”, “de la movilidad” y “de la 

conectividad”. La perspectiva adoptada el la triangulación de las fuentes. Se parte de 

la siguiente indagación investigativa: ¿Lo que dicen los niños y jóvenes 

universitarios, narrativamente, sobre su escolarización en el campo es “digno” de 

interés para la investigación educacional? La investigación tomó por base los 

principios teóricos y prácticos de la pesquisa (auto) biográfica en Educación 

(PASSEGGI y SOUSA, 2017; DELORY-MOMBERGER, 2008, 2012b; 

FERRAROTTI, 1988, 2014; FINGER, 2014; BERTAUX, 2010); de las narrativas 

infantiles (BRUNER, 1997; CRUZ, 2008; DE CONTI y PASSEGGI, 2014; 

PASSEGGI, 2010); de la educación del campo (ARROYO, CALDART y MOLINA, 

2004; DAMASCENO y BESERRA, 2004; SOUZA 2012; LEITE, 1999); de la cultura 

escolar (BARROSO, 2012; DELORY-MOMBERGER, 2008; CHARTIER, 2005); y de 

la Sociología de lo Improbable (XYPAS, 2017, LAHIRE, 1997; ASTIGARRAGA y 

PASSEGGI, 2012). La escucha sensible de los participantes condujo la metodología 

de ruedas de conversa (PASSEGGI et. al., 2012; 2014; BARBIER, 1998; 

FERNANDES, 2016; FRANCISCHINI y FERNANDES, 2016) y de las entrevistas 

narrativas (SCHÜTZE, 2010; JOVCHELOVITCH y BAUER, 2014), respetando su 

condición de seres creativos, dotados de habilidades narrativas para reflexionar 

sobre sus experiencias de vida. Los análisis permitieron deprender el sentido que 

atribuyen a la escuela en sus narrativas. Mas allá de la percepción tradicional de la 

escuela como lugar de pasaje y de promesas futuras que atraviesa los narradores 

de los diferentes tiempos, aprehendimos el anhelo de una gente por mejores 

condiciones de vida, igualdad de oportunidades, reconocimiento, valorización e 

inclusión social. La escuela no es solamente un sistema organizacional, pedagógico, 

sociopolítico, ajeno a la constitución de la dimensión subjetiva de los que en ella 



 

 

viven e interpretan lo que en ella hacen. Defendemos que la escuela del campo tiene 

por misión promover condiciones de concretización de ese anhelo, comenzando por 

dialogar con las culturas que se encuentran en su espacio, y volverse movilizadora, 

reivindicadora y promotora del desarrollo y valorización de la gente del campo y de 

los territorios que habitan. Concluimos que esta Tesis trae contribuciones teóricas y 

metodológicas para la comprensión del niño, como ser reflexivo, crítico y movilizador 

de conocimientos. Relativiza imágenes estereotipadas, discutiendo trayectorias 

exitosas de jóvenes universitarios, y abriendo perspectivas para el interés de 

historias contadas por los narradores de la escuela del campo para repensar las 

políticas educacionales direccionadas para la zona rural. Son hallados que permiten 

reorganizar y reconstruir las prácticas educativas cotidianas de la escuela del 

campo, que logren dar cuenta del enmarañado de culturas que adentran ese lugar, 

investigando el contacto con mundos circunvecinos con los cuales se mantiene, 

actualmente, en conexión. 

Palabras clave: Experiencia. Narrativa. Escuela del campo. Investigación con niños. 
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INTRODUÇÃO – De onde partimos 

 

Vida, experiência, aprendizagem – não se podem separar. Simultaneamente 

vivemos, experimentamos e aprendemos. 

(DEWEY, 1978) 

 

 

Compreendemos o ser humano como sujeito ativo na construção das 

histórias de vida pessoal, social, cultural e profissional. Tem em sua essência a 

necessidade de compreender sua existência e a ela atribuir sentidos. Nesse 

exercício, recorda, narra e reflete acontecimentos vividos, interpreta e ressignifica o 

que vive, reconstruindo aspirações e desejos futuros, num constante vir a ser, e 

assim, vive, experimenta e aprende simultaneamente. Nesse sentido, embarcamos 

no desafio de construir esta Tese tomando como partida nossas próprias 

experiências em relação com o seu objeto de estudo: o sentido da escola para 

crianças do campo. 

Estudar as experiências escolares de crianças que vivem e estudam no 

campo se tornou relevante para nós quando nos propomos a compreender no 

contexto da educação escolar do campo1 brasileira que sentido tem a escola para 

essas crianças. A  pesquisa tomou, como base, narrativas sobre a escola e sobre a 

vida campesina numa perspectiva de triangulação. A narrativa de crianças, 

atualmente, em processo de escolarização, a de jovens universitários que 

estudaram no campo e contam sobre as experiências vividas quando crianças, e a 

nossa própria história de vida na escola e no campo. Esta Tese discorre, portanto, 

sobre o estudo do sentido da escola do campo para as crianças que vivenciam a 

escola em seu cotidiano, para jovens universitários que viveram, quando crianças, 

                                                           
1
 Adotamos o conceito de educação do campo disposto no Art. 1º da Resolução CNE/CEB Nº 02, de 28 de abril 

de 2008, que estabelece as diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do Campo: “Art. 1º A Educação do Campo compreende a 

Educação Básica em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação 

Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento às populações 

rurais em suas mais variadas formas de produção da vida – agricultores familiares, extrativistas, pescadores 

artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros”. 

(BRASIL, 2008). 
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experiências de escolarização no campo; assim como, para a pesquisadora que 

cresceu num emaranhado de relações com o campo. 

No estudo do sentido da escola do campo para as crianças, para os 

jovens universitários e para a pesquisadora, consideramos, em especial, os 

aspectos que caracterizam a Educação do Campo, resultantes de um tratamento 

histórico de exclusão: os menores índices de escolaridade se concentram na 

população campesina; a educação escolar do campo é sempre colocada à margem 

das políticas educacionais e por muitos estudiosos da educação; como estereótipo 

de velho, atrasado, concebido como retrato da Pré-Modernidade (SOUZA, 2012). 

Consideramos ainda três diferentes tempos de infâncias do e no campo, vividas 

pelos participantes desta pesquisa: as crianças que se encontram em processo de 

escolarização (iniciados a partir de 2010); os jovens universitários que vivenciaram 

sua escolarização no campo (entre 1990 e 2000); e a pesquisadora, que viveu sua 

escolarização básica (entre 1980 e 1990), residindo no campo. 

O desenvolvimento desta Tese se deu num permanente processo de 

reflexão dialética em que a pesquisa foi sendo construída e reconstruída, 

fundamentada em estudos, trabalhos de campo, análises e escritas que íamos 

realizando. Inicialmente, manifestamos o interesse pelo estudo de trajetórias 

exitosas de crianças do campo e de origem popular que, em seu processo de 

escolarização, pudessem sinalizar, em suas narrativas sobre as experiências 

escolares, fatores e estratégias que foram determinantes para alcançar sucesso 

escolar. O desejo de nos aproximar de crianças do campo com essa proposta surgiu 

da nossa colaboração, em 2013, na pesquisa “Sucessos escolares inesperados de 

jovens quilombolas e outros alunos do campo” (XYPAS, 2013), vinculada ao 

Departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), Campus Pau dos Ferros. 

Além dessa participação na pesquisa coordenada por Xypas (2013), o 

contato com os trabalhos e pesquisas com crianças desenvolvidas por Passeggi et. 

al. (2012, 2014a) foram fundamentais para aflorar o desafio de pesquisar com 

crianças do campo. Observamos durante nossa participação na pesquisa de Xypas 

(2013), que a escola do campo recebia crianças, que residiam em diferentes 

comunidades rurais, dentre elas, uma remanescente de quilombo, que traziam 
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consigo diversidades de contextos de vida que nos possibilitariam compreender a 

escola a partir de diversos pontos de vistas e de diferentes experiências com a 

escola. Nesse sentido, reformulamos nossa proposta inicial quando passamos a 

refletir sobre a função da escola no território campesino e sua importância para a 

vida do povo do campo. 

A escola perpassa os processos de formação e experiências cotidianas 

vividas pelas crianças em tempos e lugares diversos. Faz parte da vida das pessoas 

desde a infância, sendo temporal, histórica e cultural. Está situada em contexto 

global, ou seja, numa cultura escolar que, de acordo com Barroso (2012), põe em 

evidência a função social da escola como transmissora de uma cultura específica no 

processo de socialização e inserção de crianças e jovens no mundo da vida. 

Enquanto instituição de ensino, a escola impõe formas de organização hierárquicas, 

arquitetônicas, estruturais, rituais e ritmos que de uma maneira ou de outra 

respondem a uma cultura herdada. 

Contudo, a escola também possui cultura própria, o que Barroso (2012) 

conceitua como cultura de escola, que remete para a singularidade de cada escola, 

seus valores, necessidades específicas, hábitos, formas de organização adaptadas 

e sob a influência do espaço social em que se situa; o que permite relativizar a 

cultura escolar herdada. Essa maleabilidade da escola nas suas relações com os 

agentes sociais (professores, alunos, dirigentes, cuidadores, servidores) e o entorno 

social é o que faz dela um “lugar aprendente” (SCHALLER, 2008), permitindo-lhe 

redefinir estratégias de ação coletivas que promovam sua abertura para a 

comunidade e suas demandas. 

A instituição escolar, por menor que seja, tem uma dimensão política local 

muito forte. Nesse sentido, a escola pode desempenhar um papel de produção 

social que desencadeie a promoção da comunidade em que está inserida. Para isso, 

ela deve ser considerada para além de “uma simples instituição de ensino, para ser 

olhada como um importante polo local de promoção das comunidades”. 

(AMIGUINHO, 2008). É, portanto, necessário tornar explícito o significado que a 

escola pode ter para uma população, por menor que ela seja. O significado aparece 

quando a escola se propõe a dialogar com a cultura e vivências locais: “O seu 

potencial de inovação e de transformação educativa e social é grandemente 
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determinado pela forma como a escola valoriza a condição dos alunos, encarando-

os como a comunidade dentro da escola, representando o primeiro elo da ligação 

com o exterior.”. (AMIGUINHO, 2008, p. 26). 

Esse pensamento permite a defesa da ideia de uma cultura própria da 

escola do campo, que aponta e reivindica uma educação que dê conta das 

especificidades da educação do campo brasileira. (ARROYO, CALDART, MOLINA, 

2004; CORRÊIA, 2005; SOUZA, 2012). As pesquisas e discussões presentes no 

âmbito da academia e, sobretudo, dos movimentos sociais do campo, levantam a 

necessidade de implementar políticas educacionais para o campo que contemplem 

as especificidades da educação nesse meio, sendo que, se sobressaem as que se 

referem à formação docente, aos conteúdos de ensino, à organização pedagógica e 

curricular. São pesquisas e argumentações que defendem a escola do campo como 

lugar de diversidades e identidades próprias, que precisam ser valorizadas e 

atendidas nas práticas educativas da escola.  

A Educação do Campo apresenta problemas já estudados e discutidos no 

âmbito educacional. Contudo, em levantamento que realizamos em repositórios de 

teses, dissertações e periódicos científicos, apresentado em um dos capítulos que 

seguem, observamos que são poucos os estudos que se voltam para o que dizem 

as crianças a respeito da escola. Por isso, optamos, como prioridade na pesquisa, 

por ouvir crianças e jovens universitários do campo para identificar suas percepções 

da escola da qual participam ou participaram, vivem ou viveram suas primeiras 

experiências de desenvolvimento intelectual e social em contexto formal.  

Comumente, os estudos sobre os problemas educacionais focalizam 

aspectos isolados que enfatizam elementos da organização pedagógica e curricular 

da escola, da didática, da prática e formação docente, e na maioria das vezes, a 

partir do olhar dos educadores e dos pesquisadores. Esta Tese focaliza 

prioritariamente as narrativas de 34 (trinta e quatro) crianças do campo, trazendo as 

narrativas de dois jovens universitários com trajetórias escolares exitosas para 

complementar as análises e reflexões. Em termos de temporalidade, buscamos 

estudar como atribuem sentido à escola, em tempos diferentes, procurando 

identificar o que há de comum e de diferente no processo de escolarização no 

campo, no momento atual e nas décadas de 1980 a 2000.  



24 

 

Partimos, portanto, da hipótese que a percepção da criança do campo 

sobre a escola é um aspecto privilegiado para sugerir perspectivas educacionais que 

contribuam e orientem outras vias de melhoria do acolhimento à infância. A pesquisa 

com crianças se apoia na possibilidade de identificar como se configuram para elas 

suas relações com o espaço escolar, com as práticas educativas e como a escola se 

insere no seu universo social, simbólico e cultural. A expectativa é que os 

conhecimentos resultantes contribuam para o desenvolvimento de novas formas de 

conceber a infância e de pensar a escola como um lugar onde a criança vive na sua 

inteireza a sua infância enquanto momento específico do seu despertar para vida, 

para si e para o mundo. 

Destarte, as reflexões desta Tese centram-se num estudo sobre a escola 

do campo a partir do ponto de vista da própria criança; e do que narram os jovens 

universitários e a pesquisadora sobre seus processos de escolarização vividos 

quando crianças e como crianças do campo. Assim, a pesquisa buscou, numa 

perspectiva diferenciada, estudar o sentido da escola para crianças campesinas 

(que viveram a infância em tempos diferentes) a partir do que elas contam sobre 

suas experiências escolares e suas vidas, considerando a seguinte pergunta: O que 

dizem as crianças narrativamente sobre a escola do campo e os jovens 

universitários sobre sua escolarização no campo é “digno” de interesse para a 

pesquisa educacional?  

Com base em suas narrativas, buscamos investigar as diversas 

dimensões do ambiente educacional e escolar: organizacional, pedagógica, 

sociopolítica e subjetiva; identificar os sentidos partilhados de escola pelas crianças 

(de diferentes tempos); identificar a participação da família na significação da escola 

para a criança; compreender as práticas educativas da escola do campo e sua 

relação com a aprendizagem das crianças; interrogar a importância do vínculo 

escola, vida e comunidade para a formação das crianças e sua relação com o 

campo. A pesquisa foi realizada na Escola Municipal “Manoel Joaquim de Sá”, na 

zona rural do município de Portalegre, estado do Rio Grande do Norte – Brasil. 

Tempo, lugar e espaço são conceitos indispensáveis para pensar os 

aspectos que dão conta das condições concretas e contextualizadas em que estão 

inseridas as crianças, a escola e a zona rural, objetos de reflexão da pesquisa que 
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realizamos e da redação desta Tese. Tempo, lugar e espaço se entrelaçam na 

História, nas histórias de vida individuais e intergeracionais, na memória coletiva e 

na cultura herdada, que mesclam passado, presente e futuro em construção. Nessa 

perspectiva, corroboramos o pensamento que considera o espaço campesino 

brasileiro enquanto território constituído de ruralidades diversas, em que se realizam 

variadas formas de produção de vida. (SOUZA, 2012). 

Tuan (1983) conceitua lugar como uma porção do espaço ao qual 

“estamos ligados”, e espaço como algo mais abstrato, mais amplo, que abriga os 

lugares que habitamos. Apropriamo-nos do espaço percorrendo-o, nos inserindo 

nele pelo movimento, medindo distâncias e proximidades. Esse espaço em 

movimento vai transformando as configurações existentes dos lugares, situados 

temporal e historicamente, e redefinindo os sentidos que vamos atribuindo ao que 

estamos ligados, e ao que nos toca. Temos como exemplo a mudança na relação e 

na configuração social entre rural e urbano, que se reflete na vida das pessoas. 

As reflexões sobre o espaço campesino nos levaram a conjecturas em 

torno desse espaço, e do sentido da escola na vida da população que nele habita, 

relacionando-o com três tempos diferentes, que identificamos na relação do mundo 

rural e com o mundo urbano: tempo do êxodo, tempo da mobilidade e tempo da 

conectividade, que podemos relacionar com o que Canclini (2000), considerando o 

aspecto cultural e histórico da sociedade moderna, denomina de arcaico, de residual 

e de emergente. São tempos que envolvem o espaço campesino e que se sucedem 

dialeticamente na história social e econômica do Brasil. 

Apesar das interconexões entre o espaço urbano e o espaço rural, 

promovidas pelo mundo globalizado e possibilitadas, mais especificamente, pelas 

novas tecnologias de informação e comunicação, esses espaços tendem a 

conservar especificidades geopolíticas, culturais, socioeconômicas, climáticas, 

demográficas e étnicas que lhes dão contornos peculiares, influenciando a produção 

da vida e a constituição das pessoas que neles habitam.  Ao nos interrogarmos 

sobre como a criança se percebe nesses tempos, lugares e espaços com base em 

suas narrativas, outorgamos-lhes um novo estatuto: o de alguém capaz de refletir 

sobre si mesma e sobre o mundo que o rodeia. Ao nos interrogarmos sobre como os 

jovens universitários viveram seus processos de escolarização como crianças do 
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campo, provocamos a construção de narrativas que permitem compreender como as 

expectativas e sentidos que tinham em torno da escola se concretizam em suas 

vidas hoje. Dessa forma, entendemos que estaremos desenvolvendo uma análise 

mais completa quando buscamos estudar o sentido da escola para crianças do 

campo. 

  

Organização da Tese 

 

Esta Tese está organizada em seis capítulos. No capítulo 1 – LAÇOS E 

ENLACES COM O OBJETO DE ESTUDO DA PESQUISA, apresentamos nossa 

relação com o objeto de estudo, atendendo ao princípio deontológico da pesquisa 

autobiográfica. 

No capítulo 2 – EDUCAÇÃO DO CAMPO NAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS E NA PESQUISA ACADÊMICA: situando a temática e o local de 

realização da pesquisa – Introduzindo a problemática da educação do campo, 

refletimos e discutimos sobre o contexto histórico das políticas de educação escolar 

do campo no Brasil, trazendo o ponto de vista das orientações legais. Apresentamos 

como a educação do campo aparece na pesquisa científica, através de um 

mapeamento das produções acadêmicas em torno da educação do campo, 

construído a partir de buscas feitas no catálogo de teses e dissertações da CAPES, 

na plataforma Scielo e no sítio do Domínio Público. Contextualizamos e 

caracterizamos o local da pesquisa: a cidade, a zona rural e a escola. 

No capítulo 3 – CAMINHOS DA PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA COM 

CRIANÇAS  – princípios teóricos e práticos, refletimos sobre os princípios teóricos e 

os procedimentos metodológicos que nortearam os caminhos da pesquisa, e a 

construção de uma metodologia de escuta sensível. Discorremos sobre nossa 

entrada no campo empírico, sobre o protocolo e os cuidados éticos da pesquisa; e 

apresentamos o perfil dos participantes da pesquisa. 

No capítulo 4 – PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

AUTOBIOGRÁFICAS, apresentamos os procedimentos desenvolvidos para o 
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adensamento gradual dos significados e interpretações que fomos identificando nas 

narrativas das crianças e dos jovens universitários. 

No capítulo 5 – O QUE DIZEM AS CRIANÇAS SOBRE A ESCOLA DO 

CAMPO; trazemos as narrativas das crianças sobre a escola a partir de nove 

núcleos temáticos de sentidos, que permitiram desenvolver reflexões sobre a 

relação da criança com a cultura escolar, a partir da descrição e interpretação que 

fazem em suas narrativas das experiências cotidianas vividas no contexto da escola.  

No capítulo 6 – EXPERIÊNCIAS DE VIDA DAS CRIANÇAS DO CAMPO 

E EDUCAÇÃO; refletimos sobre o tempo da conectividade mobilizado e vivido por 

novas relações construídas entre campo e cidade, tomando como partida a infância 

vivida pelas crianças no Campo, expressa em suas narrativas. As análises das 

narrativas que realizamos nesse capítulo enfatizam os contextos de vida das 

crianças fora da escola, a partir de cinco núcleos temáticos de sentidos, que nos 

ajudaram a pensar sobre o sentido que essa instituição social apresenta para a 

criança do campo e para o meio em que vive.  

No capítulo 7 – ENTRE TRAVESSIAS POSSÍVEIS... O que nos dizem as 

histórias de vida de Vinícius e Jennyfer; construindo um diálogo intergeracional, 

buscamos com as narrativas autobiográficas desses jovens universitários do campo 

refletir sobre a realização dos projetos profissionais e de vida construídos nos 

processos de escolarização, focalizando o sentido que atribuem a escola desde os 

anos de escolarização, enquanto crianças do campo, ao ingresso em cursos de nível 

superior. 

Nas Considerações Finais, destacamos as contribuições da Tese do 

ponto de vista teórico e metodológico para a pesquisa em educação, e 

especialmente, para a pesquisa (auto)biográfica com crianças. 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

LAÇOS E ENLACES COM O OBJETO DE 

ESTUDO DA PESQUISA

 



29 

 

1 LAÇOS E ENLACES COM O OBJETO DE ESTUDO DA PESQUISA 

 

O lugar é seguro, o espaço é liberdade: estamos ligados ao primeiro e desejamos o 

segundo.  

(TUAN, 1983, p. 03).  

 

 

O lugar, do qual fala a epígrafe de abertura deste capítulo, é seguro para 

quem está ligado a ele e tem com ele relações muito próximas. Conforme Tuan 

(1983), o lugar é o que se sente ou pode ser sentido, é o que se habita, podendo ser 

ele “a velha casa, o velho bairro, a velha cidade, a pátria” e ainda, nesse caso, o 

campo, a escola, a comunidade, os ambientes e contextos com os quais se 

estabelece um elo, se liga com sentimento, com afeto, com sentido.  

O espaço, enquanto liberdade, definido como algo mais abstrato, mais 

amplo, abriga os lugares habitados. A conquista desse espaço se dá pelo 

movimento, percorrendo-o, conhecendo distâncias e proximidades. Nessa 

perspectiva, as categorias lugar e espaço se apoiam num forte componente 

experiencial e sensorial. Os lugares estão interligados a outros lugares que 

constituem esse espaço mais amplo, que desperta o desejo de ser conhecido e 

habitado. 

Delory-Momberger (2012a, p. 66), indo além de uma percepção do 

espaço como cenário ou segundo plano sobre o qual se desenrolam a existência, 

afirma que o espaço não produz o acontecimento nem a experiência em si mesmos: 

“Não somente vivemos no espaço ou sobre ele, mas também do e com o espaço”. 

(p. 66, grifos no original). Nesse sentido, o espaço é parte integrante e constitutiva 

de nossa experiência, que produz implicações tanto no plano material como no 

plano das ideias. (DELORY-MOMBERGER, 2012a, p. 66). 

Com esse ponto de vista, Delory-Momberger (2012a) defende, em relação 

à sua definição da “biografia como conjunto das representações construídas da 

existência”, que “do mesmo modo que ela se inscreve numa escritura do tempo – 

numa cronografia –, toda biografia se inscreve numa escritura do espaço, numa 

geografia.” (DELORY-MOMBERGER, 2012a, p. 69 – 70, grifos no original). 
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Com essas premissas, este capítulo vem tratar da minha2 história em 

relação com o espaço campesino e com a educação do campo, estabelecendo um 

diálogo com o objeto de estudo desta Tese. A intenção desta narrativa 

autobiográfica que constitui este capítulo é de me situar enquanto pesquisadora 

numa escritura do tempo e do espaço, ou seja, num lugar, num espaço e num tempo 

que me permitiram refletir e construir o objeto de estudo da pesquisa. Retomamos, 

portanto, as três dimensões que perpassam as narrativas das crianças e dos jovens 

universitários sobre a escola, e que vimos propondo focalizar nesta Tese: um tempo: 

o da infância; um lugar: a escola; e um espaço: o campo.  

Um dos princípios deontológicos da pesquisa (auto)biográfica em 

educação diz respeito ao comprometimento do pesquisador e formador em escrever 

sua própria história de vida, colocando-se como autor e ator da narrativa. (ASIHVIF, 

2016). A atividade de narrar a própria existência promove um processo de 

reflexividade autobiográfica que leva a atribuição de sentidos ao vivido e 

experienciado. Conforme Passeggi et. al. (2014b, p. 88), “Cada elemento constitutivo 

da narrativa adquire sentido a partir do lugar que os personagens ocupam no enredo 

e essa sucessão depende da intencionalidade do narrador em suas relações com 

quem o escuta ou o lê”. Narrar a própria história de vida significa se situar num lugar, 

num tempo e num espaço (contexto histórico e cultural). 

Tempo, lugar e espaço, em relação respectiva com infância, escola e 

campo, constituem-se em essência por movimento e dinamicidade, perpassados por 

diversas relações (subjetivas e objetivas), que vão lhe dando o atributo de social, 

histórico e cultural. No entendimento de que o indivíduo não se constitui sozinho, 

mas em interação com uma estrutura social, histórica, cultural e psíquica, esse 

entrelaçamento entre ser singular e ser social permite chegar à síntese horizontal de 

uma estrutura social por meio de uma história de vida. (FERRAROTTI, 1988). 

Inicio minha história com o espaço campesino com a história dos meus 

pais, que nasceram e cresceram no campo, vivendo suas infâncias no campo nas 

décadas de 1940 e 1950. Têm um histórico de trabalho na agricultura desde a 

infância, vivendo no tempo em que o trabalho era prioridade na vida das famílias, 

                                                           
2
 Por se tratar da narrativa da história de vida e de formação da pesquisadora, que vem atender aos princípios 

deontológicos da pesquisa (auto)biográfica em educação, utilizaremos na escrita desse capítulo o tempo verbal 

na primeira pessoa do singular. 
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não se apresentando a escola para a época em que viveram suas infâncias a 

importância que apresenta hoje. Casaram-se muito cedo e tiveram, juntos, oito 

filhos. Sou a penúltima filha do casal, vivendo um tempo de infância diferente do 

tempo de meus irmãos mais velhos. Meus irmãos viveram a infância na década de 

1970. Nesse tempo, meus pais que moravam na zona rural, decidiram migrar para a 

cidade em busca de trabalho e para que meus irmãos tivessem acesso à escola que 

não existia no sítio. 

A década de 1970 é marcada pelo ápice do êxodo rural, que já ocorria no 

Brasil há várias décadas enquanto fenômeno social que se desencadeia pela 

necessidade de sobrevivência em que se depara a população campesina com as 

condições climáticas desfavoráveis para o trabalho e vida no campo, associadas à 

ausência de interesse público em promover estratégias de sobrevivência com a 

seca, especialmente, na região semiárida que compreende maior parte da região do 

nordeste brasileiro.  

Com isso, nasci e vivi até a idade de meus 10 anos na cidade, quando em 

1993, meus pais decidiram voltar a residir na zona rural, considerando a facilidade 

de mobilidade existente nos anos de 1990 para que eu e meus irmãos, com idades 

próximas a minha, pudéssemos diariamente nos deslocar até a escola da cidade. 

Apesar de nascer na cidade e viver maior parte da vida na cidade, minha vida 

sempre foi perpassada pelo ambiente campesino. Por isso, defino-me como uma 

pessoa que nasceu na cidade, mas que cresceu nos itinerários de ligação desses 

dois espaços: urbano e rural. 

A história de vida de meus pais e de meus irmãos, que dialoga com 

outras histórias de vida contemporâneas, assim como os estudos sobre a eclosão do 

êxodo rural que ocorreu no Brasil entre 1950 a 2010, sendo mais intenso nas 

Regiões Norte e Nordeste do país (ALVES, SOUZA e MARRA, 2011), me permite 

pensar esse tempo de vida dos meus pais e de meus irmãos como tempo do êxodo, 

em que muitas famílias se deslocaram para os centros urbanos em busca de 

trabalho e melhores condições de vida, sendo a escola um dos aspectos atrativos 

para essa nova vida. 

Com a mudança de residência da minha família, retornando da cidade 

para o sítio, nos anos de 1990, vivemos um processo inverso do que ocorria, nos 
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juntando a outras famílias que adotavam como alternativa para se deslocar 

diariamente para a cidade e frequentar a escola o uso de bicicleta, de moto ou de 

carro cedido pela prefeitura do município. No sítio, já existia uma pequena escola 

com oferta de ensino de 1ª a 4ª série em turmas multisseriadas. Nesse período, eu 

me encontrava na 4ª série, mas, em virtude do ensino no sítio ser multisseriado, 

meus pais optaram por me matricular na escola da cidade, e assim, passei a 

acompanhar meus irmãos na mobilidade diária para cidade. 

Vivi o tempo da minha infância no que vimos chamando nesta Tese de 

tempo da mobilidade. No tempo da mobilidade, a infância, o lugar (a escola) e o 

espaço (zona rural) têm uma configuração própria. A infância, a escola e a zona 

rural se constroem em relação com outros lugares e com outros espaços. Vivi uma 

infância perpassada pelo rural e pelo urbano, cuja relação se intensificou nesse 

processo de mobilidade.  Posso falar em um processo de fusão entre a experiência 

de uma infância vivida na cidade e a nova experiência de uma infância no sítio. 

Nesse processo, senti a mudança no cotidiano desse novo espaço. Meus 

irmãos e eu passamos a viver nossa infância com mais liberdade e criatividade, 

especialmente, na maneira de brincarmos. Diferente da infância dos meus irmãos 

mais velhos, da década de 1970, não tinha obrigação com tarefas que envolvem a 

vida agrícola. Ajudava a plantar, a cuidar dos animais, mas não como obrigação. 

Minha obrigação era ser estudante, acordar todos os dias bem cedo e ir para a 

escola da cidade. Precisava estudar para garantir uma profissão e um trabalho no 

futuro. 

Aspectos que marcaram esse período de fusão em minha vida e em 

minha infância nesse tempo de mobilidade dizem respeito às configurações do que 

caracteriza o espaço urbano e o espaço rural. Na cidade, tínhamos sinal de TV, 

água encanada, mercearias e supermercados próximos, dentre outras coisas que 

davam a cidade o status de mais desenvolvida. Quando mudamos para a zona rural, 

sentimos o choque inicial da ausência desses elementos no sítio. Meus pais, aos 

poucos, foram introduzindo tudo o que tínhamos na cidade em nossa vida no sítio; e 

os vizinhos que já residiam naquele espaço há mais tempo foram contagiados a 

adotarem TV, água encanada, telefone, dentre outras coisas. 
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Na escola da cidade, não senti diferença, mesmo passando a ser uma 

criança do sítio estudando na cidade, era um lugar, para mim, muito familiar. A maior 

mudança, e que trouxe junto algumas dificuldades, foi a necessidade de 

deslocamento diário para a cidade, pois, além de acordar muito cedo para chegar no 

horário da aula, o percurso diário sítio-cidade-sítio era muito cansativo. Quando 

precisava realizar alguma atividade escolar em grupo fora do horário da aula, 

contava com a hospedagem na casa de um tio ou de um dos meus irmãos, que 

eram casados, trabalhavam e residiam na cidade.  

A mudança para a zona rural trouxe ainda a limitação para frequentar as 

aulas de educação física, que ocorriam em horário diferente do meu turno de aulas. 

Lembro-me que para ser dispensada das aulas de educação física, precisava 

entregar na escola no início de cada ano letivo um atestado de residência (atestava 

que eu era residente da zona rural) que minha mãe obtinha na Delegacia de Polícia 

Civil. A limitação, colocada pela necessidade de deslocamento diário que tirou de 

mim o direito de cursar educação física, foi o que mais realçou em mim a condição 

ser criança do sítio estudando na cidade. Embora seja um realce que faço como 

limitação, para os meus pais, não cursar educação física, em nada comprometia 

minha vida estudantil, uma vez que a compreensão que predominava, à época, era 

de que educação física não era uma atividade de estudo, sendo assim, uma 

atividade da qual eu poderia ser dispensada. Para meus pais, o que importava era 

que eu estudasse, pois, estudando, estaria garantindo um bom futuro para mim. 

Assim estudei toda minha vida na cidade, residindo no sítio. 

Em 2003, ingressei no curso de Pedagogia do Campus Avançado 

“Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia” da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), na cidade de Pau dos Ferros. Durante minha graduação 

tive a oportunidade de participar como bolsista de iniciação científica do CNPq de 

um grupo de pesquisa que discutia problemáticas referentes à educação do campo, 

dentre elas, a da multisseriação nas escolas do campo no Brasil. Nesse grupo, tive 

meus primeiros contatos com as discussões que se intensificavam sobre educação 

do campo no Brasil, levantadas, principalmente, pelos movimentos sociais do 

campo. 
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Além da pesquisa, que investigava os fatores de exclusão de 

escolaridade em escolas do campo no Alto Oeste Potiguar, especificamente, nos 

municípios serranos de Portalegre, Doutor Severiano, São Miguel e Luís Gomes; 

participei de uma atividade de extensão vinculada à pesquisa, chamada Atividade 

Curricular em Comunidade (ACC), realizada em escolas do campo de Doutor 

Severiano, que me proporcionou uma vivência direta com as escolas do campo 

desse município. Conheci uma realidade que não era diferente da escola do meu 

sítio. A maior diferença era que nessas escolas, tanto de Doutor Severiano como 

dos outros municípios contemplados com a pesquisa, havia uma maior quantidade 

de alunos e de turmas. A multisseriação sempre presente, as condições 

infraestruturais das escolas semelhantes e a atuação de professores sem formação 

docente e sem apoio pedagógico também eram características desses lugares 

rurais. Aspectos que também existiam na escola do meu sítio, pelos quais meus pais 

não permitiram que eu estudasse no sítio quando criança.  

O conhecimento das teorias pedagógicas, o contato com as discussões 

em torno da educação do campo que vinham acontecendo no Brasil, os estudos no 

grupo de pesquisa, a participação em eventos científicos na área da educação, além 

de atividades de extensão e de monitoria das quais participei, desenvolvidas em 

escolas do campo, foram constituindo meu processo de formação acadêmica. 

Assim, toda minha graduação esteve perpassada pelas discussões e produções 

acadêmicas voltadas para a temática da educação do campo. 

Com meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em nível de mestrado, dei 

continuidade aos estudos com essa temática (NASCIMENTO, 2010). Realizei a 

pesquisa sobre a formação de professores que atuavam em escolas do campo, e 

por não possuir a formação em nível superior, cursavam em serviço o curso de 

Pedagogia na UERN, através do Programa Especial de Formação Profissional para 

Educação Básica (PROFORMAÇÃO). O Programa exigia como Trabalho de 

Conclusão de Curso a construção e defesa de um memorial de formação. A 

pesquisa de mestrado investigou a história de vida e de formação desses 

professores, tendo como fonte de pesquisa o memorial de formação, defendendo-o 

como dispositivo privilegiado de pesquisa-ação-formação na formação docente. 



35 

 

Com o ingresso no doutorado, volto a estudar a temática da educação do 

campo a partir do que as crianças e jovens dizem sobre a escola, investigando o 

sentido que lhe atribuem. Minha história de formação pessoal e acadêmica sempre 

esteve, portanto, imbricada e implicada com essa área de investigação, me 

motivando na busca de compreender a importância e papel da escola na vida e 

formação das crianças que vivem e estudam nesse contexto.  

Atualmente, vêm se acelerando cada vez mais processos de mudanças 

nas relações rural-urbano, tornando possíveis novas experiências para as crianças 

do campo, que com o avanço da internet e das tecnologias da informação e 

comunicação, bem como dos meios de transportes, aproximam esses dois espaços 

num tempo da conectividade. Além da mobilidade, existe proximidade diária com a 

cidade e com o mundo através dos avançados meios de comunicação e informação. 

São espaços sociais diversos, porém, conectados. E as crianças vivem essa 

conectividade, que não apaga seus contornos e as diversidades que lhes são 

próprios. 

Nesse sentido, relaciono e situo o tempo das experiências de vida e 

escolares das crianças participantes dessa pesquisa com o tempo da conectividade. 

As crianças que vivem e estudam no campo no momento atual têm acesso ao 

espaço urbano e ao mundo globalizado diariamente, seja por meio de transporte, 

seja através das tecnologias da informação e comunicação, que vêm eliminando 

fronteiras e possibilitando que as pessoas que vivem em ambos os espaços 

transitem com facilidade entre elas, entre culturas, entre experiências e vivências, 

sem romper laços e sem negar os contornos e especificidades próprias de cada 

espaço.  

Para finalizar, retomo a epígrafe de abertura deste capítulo, reafirmando 

com essa narrativa da minha vida meu laço com o campo. Espaço, que também é 

sentido como lugar, ao qual estou ligada com toda minha história de vida e de 

formação, e que me inspira a alçar voos em busca de conhecimento científico sobre 

essa temática, que vão ao mesmo tempo despertando o desejo de conhecer outros 

espaços, outras perspectivas, outros desafios e outras aprendizagens. Acredito que 

no tempo da conectividade, em que vivem as crianças que participaram da pesquisa, 

as transformações ocorridas na relação campo e cidade demandam e potencializam 
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ainda mais a luta dos povos desse território pelas garantias de direitos sociais e 

individuais, como acesso à educação, saúde, moradia, lazer e melhores condições 

de trabalho e de vida. 
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2 EDUCAÇÃO DO CAMPO NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E NA 

PESQUISA ACADÊMICA – situando a temática e o local de 

realização da pesquisa 

Revisitar alguns acontecimentos históricos se torna importante, 

especialmente, para a compreensão do percurso evolutivo do significado social e 

político que embasam a concepção de Educação do Campo. Podemos observar 

nesse percurso histórico que a Educação do Campo nasce em contraposição à 

Educação Rural (marcada pela invisibilidade e marginalização nas políticas 

públicas), quando busca contemplar a totalidade de povos que vivem do e no 

campo, respeitando suas diversas formas de produção de vida, reivindicando nessa 

travessia maior atenção à escola e às práticas pedagógicas. 

Para compreender tal problemática, buscamos na história da educação 

brasileira aportes teóricos que nos possibilitassem visualizar o tratamento dado à 

educação em territórios rurais dentro de um contexto político e social que marcam e 

descrevem as ações educacionais no Brasil.  

Ao fazer um panorama da situação numa perspectiva internacional, Werle 

(2007, p. 10) afirma que, no Brasil, é marcante e permanente o desinteresse pela 

educação rural nas pesquisas e políticas educacionais.  Em meados do século XX, o 

debate estava ligado, principalmente, a três aspectos: “[...] à valorização do trabalho 

no campo, ao desenvolvimento do país e sua vocação para a agricultura.” Nesse 

mesmo período, havia, em nível internacional, forte preocupação da Organização 

das Nações Unidas com a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que 

apontava a necessidade de estudos que levassem a educação fundamental a 

contribuir para o desenvolvimento rural.  

Tratava-se de iniciativas que visavam manter o homem no campo, como 

forma de controlar o êxodo rural e o processo de urbanização que se intensificavam 

com o desenvolvimento do setor industrial. Assim Werle (2007, p. 11) se expressa 

em torno da produção teórica da época: “Eram textos que referiam também a 

mobilidade de populações rurais e a necessidade de conter a ‘armadilha da cidade’, 

o que seria possível acentuando o valor espiritual e social da vida no campo, 



39 

 

destacando sua atratividade e vantagens.” (grifos no original). Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento de políticas educacionais voltadas para o meio rural apresenta 

como objetivo maior corrigir um problema social causado pela migração da 

população do campo para zona urbana. 

Com a intenção de conter o movimento migratório do campo para a 

cidade, a pedido da UNESCO, Lourenço Filho (1897 - 1970) elaborou um estudo 

sobre a preparação de professores para escolas rurais. (WERLE, 2007). Conforme 

Leite (1999), a preocupação com a formação do corpo docente ancorava-se no 

enaltecimento da vida no campo. Essa visão de mundo deveria perpassar a “missão” 

do professorado da e na zona rural.  

Damasceno e Beserra (2004) questionam o esforço e eficácia dessas 

ações voltadas para o convencimento dos trabalhadores rurais do seu papel de 

garantir e salvaguardar a vocação agrícola do país diante da contraditória 

desvalorização do espaço rural existente e das políticas e ideologias industriais e 

urbanas que propagavam a ideia do urbano como sinônimo de progresso e 

civilização. Em relação à formação e missão docente nessa proposta de 

enaltecimento da vida no campo, problematizam: “Mas, por que graça conseguiriam 

os professores sozinhos, lutar contra todos os outros meios de comunicação que 

insistentemente afirmavam que o urbano era sinônimo de progresso, civilização e de 

todos os valores positivos que se difundiam a época?” (DAMASCENO e BESERRA, 

2004, p. 75).  

Leite (1999) ainda destaca que as Campanhas Rurais, as Missões e os 

Programas de Extensão, voltados para a fixação do homem no campo, eram 

movidos por políticas compensatórias e assistencialistas, que tendiam a mantê-lo à 

margem do desenvolvimento. Mesmo com todo o esforço dispensado para fixação 

do homem do campo, o movimento migratório iniciado na década de 1920 se 

intensificou a partir de 1950, eclodindo o êxodo rural na década de 1960, 

simultaneamente ao desenvolvimento das Missões, das Campanhas Rurais e dos 

Programas de Extensão Rurais. (LEITE, 1999). 

É preciso destacar nesse contexto a existência de forças sociais 

contraditórias que vão provocar a situação paradoxal ou dialética propícia ao 

aparecimento de movimentos populares em defesa da libertação e da independência 
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sociocultural, política e econômica das classes menos favorecidas do campo através 

da educação, com destaque na alfabetização de jovens e adultos. Dentre as ações 

populares que se disseminaram nesse contexto, destacam-se as atividades dos 

Centros Populares de Cultura (CPC), o Movimento de Educação de Base (MEB) 

com as Escolas Radiofônicas, a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a 

Ler (desenvolvida em Natal/RN), os Círculos de Cultura e o método de alfabetização 

de Paulo Freire.   

 

 
O movimento de educação popular ganhou inúmeros adeptos e 
rapidamente se espalhou pelo país, não só como forma de 
resistência e/ou contestação ao processo escolar tradicional – 
defasado e sem vitalidade para as classes subalternas – mas 
também como nova metodologia de alfabetização de adultos. (LEITE, 
p. 44, 1999). 

 

 

Os movimentos de educação de base e populares foram contidos com o 

golpe militar de 1964. Quanto à legislação concernente à educação formal, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 4.024 promulgada em dezembro 

de 1961 nada acrescentou para a melhoria da educação no meio rural.  

 

 
Deixando a cargo das municipalidades a estruturação da escola 
fundamental na zona rural, a Lei 4.024 omitiu-se quanto à escola no 
campo, uma vez que a maioria das prefeituras municipais do interior 
é desprovida de recursos humanos e, principalmente, financeiros. 
Desta feita, com uma política educacional nem centralizada nem 
descentralizada, o sistema formal de educação rural sem condições 
de auto-sustentação - pedagógica, administrativa e financeira -  
entrou num processo de deterioração, submetendo-se aos 
interesses urbanos. (LEITE, 1999, p. 39). 

 

 

Dez anos depois, a Lei 5.692/71 municipaliza o ensino rural e alguns 

projetos são criados para o combate ao analfabetismo no meio rural e urbano, como 

o Programa Nacional de Ações Sócio-Educativas (PRONASEC), o programa de 

expansão e melhoria da educação no meio rural, conhecido como o EDURURAL e o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Conforme Leite (1999, p. 49),  
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A presença desses projetos evidencia a ineficácia da Lei 5.692 
quanto ao ensino fundamental rural e urbano, sem considerar que o 
2° grau, no campo, praticamente inexiste. Ao mesmo tempo deixa 
claro que a escola no campo será arremedo de um processo que, na 
verdade, não pretende a formação de uma consciência cidadã e sim 
a formação de “instrumentos de produção”. (grifos no original). 

 

 

A partir dos anos de 1980, com o processo de redemocratização do país, 

os movimentos sociais e populares, contidos na década de 1960 pelo regime 

ditatorial, são intensificados e as questões educacionais, sociais, econômicas, 

políticas e ideológicas são rediscutidas sob um novo olhar.  No domínio educacional, 

esse processo de mudança se reflete na LDB 9.394/96, na qual a educação “[..] 

pretende alcançar dimensões sócio-políticas e culturais ótimas, com base na 

cidadania e nos princípios de solidariedade” (LEITE, 1999, p. 54). Ainda segundo 

Leite (1999, p. 54, grifos no original), “A atual Lei de Diretrizes e Bases promove a 

desvinculação da escola rural dos meios e da performance escolar urbana, exigindo 

para a primeira um planejamento interligado à vida rural e de certo modo 

desurbanizado”. 

Nesse novo cenário político e educacional, as discussões sobre a 

problemática da educação do campo vêm se ampliando e intensificando-se a luta 

travada pelos movimentos sociais do campo, favorecendo significativas mudanças e 

introduzindo nos debates e nas ações pleiteadas para a educação, questões 

vinculadas a esse espaço social, despertando o interesse dos que fazem e pensam 

a educação no Brasil. 

 

 
Nas últimas décadas [...] Os processos de formação, educação do 
povo brasileiro do campo, passaram a ser objeto de pesquisas nas 
universidades, objeto de atenção das agências internacionais, dos 
governos e principalmente dos diversos movimentos sociais. Está 
sendo escrita, refletida e pesquisada uma nova etapa na história da 
educação do povo brasileiro do campo. (ARROYO; CALDART; 
MOLINA, 2004). 
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Um fato marcante nessa história foi a aprovação das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, através da 

Resolução nº 1/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de 

Educação Básica (CEB), que ampliou, teoricamente, as possibilidades de 

desenvolvimento na zona rural em diversos aspectos: educacional, econômico, 

cultural e social, com pontos importantes em torno do comprometimento de 

atividades curriculares e pedagógicas direcionadas para o desenvolvimento social e 

economicamente justo, bem como ecologicamente sustentável no meio rural.  

Nessa perspectiva, apresenta aspectos sobre: a) a organização do 

ensino, do projeto institucional e da proposta pedagógica das escolas do campo, que 

contemplem sua diversidade; b) a flexibilidade do calendário escolar; c) o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas em diferentes espaços pedagógicos e 

tempos de aprendizagem; d) as exigências para a atuação docente nas referidas 

escolas, e aponta como princípio fundamental, o respeito à identidade das escolas e 

dos sujeitos do campo. (BRASIL, 2002). 

Nesse movimento, evidenciaram-se algumas propostas voltadas para a 

formação de educadores de escolas do campo. Entende-se que essa formação deve 

estar vinculada à diversidade cultural e às necessidades específicas desse espaço, 

buscando promover o efetivo protagonismo dos sujeitos na construção da qualidade 

social da vida individual e coletiva do país. Deve estar presente nessas ações a 

valorização de saberes e das relações de pertença (re)construídas por esses 

sujeitos, considerados em sua dimensão histórico-social. Conforme Trindade e 

Werle (2012, p. 32), 

 

 
Na zona rural, a escola não está desligada da sociedade. Ela é uma 
instituição importante, uma forma de elevação do status social, uma 
forma de melhorar de vida, um elemento para entender as 
modernidades que são introduzidas no campo. A luta da população 
rural por escola, pela instrução de seus filhos, relaciona-se à luta por 
conquistar um direito mínimo, de igualdade de oportunidades.  

 

 

Apesar dos avanços, ocorridos principalmente do ponto de vista 

teórico/discursivo, as questões vinculadas à educação do campo ainda apresentam 



43 

 

muitos problemas a serem superados. Leite (1999) aponta sete aspectos 

merecedores de atenção: contextos sociopolíticos, situação do professor, clientela 

da escola rural, participação das comunidades no processo escolar, ação didático-

pedagógica, instalações físicas das escolas e a política educacional rural. São 

aspectos importantes para se pensar a promoção do acesso, da inclusão e 

permanência na escola. O acesso e permanência na escola do campo são fatores 

importantes para a manutenção da população no campo, pois muitos migram para a 

cidade em busca de escolarização. Embora o êxodo rural não se apresente com 

mesma intensidade do passado, a população rural tem diminuído no Brasil. De 

acordo com Souza (2012, p. 11),  

 

 

É preciso lembrar que, pelo censo de 2010 (IBGE, 2011), o que se 

pode constatar é uma redução da população rural, em números 

absolutos e em porcentagem, se comparada aos resultados de 1960, 

quando havia 38.987.526 (54,9%) habitantes para uma população 

total de 70.992.343; em 2010, do total de 190.755.799 habitantes, 

encontravam-se na zona rural apenas 29.830.007 (15,6%). 

 

  

Essa migração do campo para a cidade se justifica como reflexo do 

tratamento dado pela nossa sociedade e políticas públicas ao campo. Quando as 

famílias migram da zona rural para a cidade trazem para as escolas do campo outro 

problema: falta de alunos. Poucos alunos por turma resultam na formação das 

turmas multisseriadas, e quando não há formação pedagógica para o trabalho 

docente com turmas multisseriadas, a aprendizagem dos alunos é prejudicada. Além 

disso, há o fechamento de muitas escolas do campo, e com isso, a concentração 

dos piores indicadores de escolaridade nessa população. 

Em consulta feita no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 

pudemos destacar alguns desses indicadores. Com relação à taxa de analfabetismo, 

observamos que, em 2010, do total da população rural com faixa etária de 15 anos 

ou mais, 22,84% não sabia ler nem escrever um bilhete simples. Do total de pessoas 

com 18 anos ou mais com ensino fundamental completo, apenas 26,51% dessa 

população concluiu o ensino fundamental. Já a população urbana com esse perfil 
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representa 59,72% com ensino fundamental completo. Ainda em 2010, a população 

do campo de 06 a 14 anos de idade que se encontrava com atraso idade-série de 

dois anos ou mais era de 23, 97%, enquanto que a população urbana se encontrava 

com o percentual de 13,68%.  (PNUD, 2018). 

Essa problemática, tão presente nesse cenário, nos motiva e nos leva a 

pensar sobre o sentido dessa escola na zona rural a partir do que dizem sobre ela 

as crianças que nela estudam. Trindade e Werle (2012, p. 34) afirmam que a falta de 

valorização da cultura local e de utilidade prática dos conteúdos pedagógicos 

contribuem “[...] para o quadro alarmante que através dos anos tem caracterizado a 

educação rural: evasão, repetência, baixo aproveitamento no Ensino Fundamental.”.  

Frisamos com Damasceno e Beserra (2004) que a realidade do campo na 

atualidade é bastante distinta das décadas de 1950, 1960 e 1970. Há um processo 

de revalorização do campo, especialmente, da relação entre campo e cidade, que 

supera a ideia hierárquica que coloca o campo como atrasado e subordinado ao 

desenvolvimento da cidade, reconhecendo a relação recíproca em que a cidade não 

existe sem o campo que não existe sem a cidade.  

Em reconhecimento a grande dívida do poder público em relação aos 

direitos dos povos do campo à educação, a construção de uma política de educação 

referenciada que leve em conta a diversidade das populações rurais brasileiras tem 

sido encampada pelos movimentos sociais e sindicais, juntamente com os sistemas 

públicos de ensino. (BRASIL, 2012). Assim, a educação do campo vem vivendo a 

travessia que lhe tira do status de esquecida e marginalizada nas políticas públicas 

de educação à questionada, problematizada, repensada e desafiadora.  

2.2 A educação na escola do campo – Orientações Legais 

Os contornos de uma política de educação específica para o campo 

tiveram início como marco histórico na legislação brasileira com a promulgação da 

Constituição de 1934. Mesmo sendo considerado um país de origem agrária, a 

educação do campo não havia sequer sido citada nos textos das Constituições 

anteriores a de 1934, o que evidencia o descaso e o tratamento marginal com a 
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educação do campo silenciado pelas matrizes culturais de um país que se constituiu 

nas bases do latifúndio e do trabalho escravo. (BRASIL, 2012).  

Como vimos anteriormente, o interesse público pela implantação de 

políticas educacionais direcionadas ao campo se deu, especialmente, nas primeiras 

décadas do século XX, cuja preocupação era conter o movimento migratório que 

vinha causando diversos problemas sociais com a superlotação das cidades, e 

aumentar a produtividade na zona rural. Contudo, a educação do campo só começa 

a encontrar espaço para se desenvolver com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, que estabelece e estende a obrigatoriedade e garantia do ensino 

fundamental a toda população. 

Nesse sentido, e partindo desse princípio constitucional, a LDB Nº 

9.394/96 traz autonomia às instituições educativas para adequar o ensino às 

singularidades do contexto, reconhecendo nos artigos 3º, 23, 27 e 61, a diversidade 

sociocultural e o direito à igualdade e à diferença do povo do campo, o que 

possibilitou a definição das Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas 

Escolas do Campo, sem romper com o projeto de educação global para o país.  

É possível observar no histórico das políticas educacionais brasileiras 

para o campo que a ideia de adaptação é superada nesse novo contexto da LDB 

9.394/96 pela ideia de adequação, o que torna possível pensar as finalidades, 

conteúdos, metodologias a partir dos processos de aprendizagem do estudante 

dentro de seu contexto de vida produtivo, social, ambiental e cultural, permitindo 

uma organização escolar própria. 

Mesmo reconhecendo o grande avanço conquistado, especialmente, 

como resultado dos movimentos sociais do campo, com a Resolução CNE/CEB Nº 

01 de 03 de abril de 2002, que institui as Diretrizes Operacionais da Educação do 

Campo, demarcando a emergência de um novo paradigma educacional para esse 

território, observamos que muitos desafios surgem com as demandas advindas 

desse novo paradigma, implicando na necessidade de criação de infraestruturas e 

medidas que garantam respostas a essas novas demandas. 

Observamos até aqui, que a problemática da educação do campo se 

volta, principalmente, para a efetivação das políticas e seus dispositivos legais no 

cotidiano das escolas. Efetivamente, as determinações legais para a promoção de 
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uma educação de qualidade, que valorize a cultura, a diversidade e especificidades 

do campo e dos povos do campo, não são viabilizadas a contento. Nesse sentido, a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do 

Ministério da Educação (SECADI/MEC) consultou o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) sobre as orientações para o atendimento da Educação do Campo.  

 O CNE alerta para problemas recorrentes vivenciados na educação 

escolar campesina: fechamento de escolas, transporte escolar para escolas da zona 

urbana, a educação do campo se apresenta com conceitos urbanocêntricos em 

relação ao currículo, formação e atuação docente, e prática educativa. Assim, 

chama a atenção para a necessidade de superar a ideia de superioridade da cidade 

sobre o campo. (BRASIL, 2007). 

Em resposta à consulta da SECADI, o CNE publicou, em 28 de abril de 

2008, a Resolução Nº 02, que estabelece as diretrizes complementares, normas e 

princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação 

Básica do Campo. Essa Resolução apresenta como objetivos: “[...] a universalização 

do acesso, de permanência e do sucesso escolar com qualidade em todo o nível da 

Educação Básica”. (BRASIL, 2008). Para tanto, determina as orientações para a 

prática de atendimento da educação do campo, considerando a diversidade, as 

necessidades e especificidades da população campesina “em suas mais variadas 

formas de produção de vida – agricultores familiares, extrativistas, pescadores 

artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, 

caiçaras, indígenas e outros”. (BRASIL, 2008). 

Dentre as orientações destacamos: a educação infantil e os anos iniciais 

do ensino fundamental devem ser ofertados nas próprias comunidades rurais, de 

forma que evite processos de nucleação de escolas e deslocamento das crianças; 

quando o transporte escolar for necessário, devem ser considerados o menor tempo 

possível no percurso residência-escola e garantir o transporte das crianças do 

campo para o campo; deve ser garantido apoio pedagógico aos alunos, condições 

de infraestruturas adequadas, materiais e livros didáticos, equipamentos, 

laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto, conforme realidade local e 

diversidade da população desse lugar. 
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O ano de 2010 é marcado pela instituição do Decreto nº 7.352, de 04 de 

novembro de 2010, que dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Este Decreto 

destaca os seguintes princípios: respeito à diversidade, formulação de projetos 

políticos pedagógicos específicos, desenvolvimento de políticas de formação de 

profissionais da educação e efetiva participação da comunidade e dos movimentos 

sociais do campo. (BRASIL, 2012). Determina a ampliação e a qualificação da oferta 

de educação básica e superior às populações do campo, sendo efetivada pela União 

em regime de colaboração com Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo 

com as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação (PNE).  

O referido Decreto avança quanto ao atendimento, quando entende por 

populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores 

artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os 

trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, caiçaras, povos das florestas, 

caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do 

trabalho no meio rural. (BRASIL, 2012). Define ainda que escola do campo é aquela 

que atende predominantemente populações do campo, quer esteja situada em área 

rural ou urbana. Nesse sentido, o atendimento da educação do e no campo não se 

limita à definição geográfica do IBGE, mas busca se efetivar com base numa 

definição que contemple todas as formas de produção de vida própria do campo e 

no campo. 

O Decreto determina que a União prestará apoio técnico e financeiro aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios na implantação das ações voltadas para a 

ampliação e qualificação da oferta de educação básica e superior às populações do 

campo, criando e implementando mecanismos que garantam a manutenção e o 

desenvolvimento da educação escolar desse território nas políticas públicas 

educacionais.  

Observamos no que se refere aos aspectos legais que, no Brasil, a 

Educação do Campo apresenta grandes avanços, com os princípios estabelecidos 

na Constituição de 1988, com a LDB 9.394/96, com as Diretrizes Operacionais para 

a Educação do Campo, com o Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010; e por 

último, com a sanção da Lei 12.960, de 27 de março de 2014, que altera a LDB 
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9.394/96, acrescentando o parágrafo único ao seu art. 28, para fazer constar a 

exigência de manifestação de órgão normativo do sistema de ensino para o 

fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas.  

A legislação vem fortalecer e dá direcionamento para a organização do 

atendimento educacional nas escolas do campo, orientando desde os princípios 

pedagógicos, metodológicos e políticos ao estabelecimento de estreita relação com 

a comunidade local. Contudo, ainda é possível observar um grande distanciamento 

entre o que prevê a normatização nacional da educação e sua efetivação no 

cotidiano das escolas e das comunidades campesinas. 

Destarte, trazer para a discussão acadêmica a problemática da educação 

do campo se torna importante para dar visibilidade aos problemas concretos que 

ainda existem e resistem no âmbito das políticas públicas (e sua efetivação) voltadas 

para esse lugar. Torna-se ainda mais relevante, para nós, pensar e discutir essa 

problemática a partir do que dizem as crianças sobre a escola do campo e jovens 

universitários sobre seus processos de escolarização quando crianças no e do 

campo. 

2.3 Educação do Campo na pesquisa acadêmica  

Com o objetivo de mapear o que vem sendo produzido e estudado pela 

pesquisa acadêmica nacional sobre a educação do campo, e mais especificamente, 

sobre a escola do campo, realizamos uma busca de produções acadêmicas em 

bases de pesquisas com indexação nacionais. Utilizamos como sítio de busca o 

Banco de Teses e Dissertações da Capes, que armazena teses e dissertações de 

programas de pós-graduação de todo o Brasil; o sítio do Domínio Público, biblioteca 

digital que permite a busca de diferentes tipos de comunicação, pertencente à 

Secretaria de Educação à Distância do MEC; o sítio da Scielo, plataforma eletrônica 

que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros.  

O levantamento dessas produções se torna importante para conhecer o 

que vem sendo produzido nas pesquisas acadêmicas sobre a temática que 

investigamos, possibilitando pontuar o que é mais ou menos abordado nesses 
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estudos. De início, fizemos uma busca, utilizando a palavra-chave “escola do 

campo”3 nos três sítios escolhidos, mas sem filtros de refinamento, identificando 

teses, dissertações e artigos que fizessem menção direta ao tema. Obtivemos os 

seguintes resultados: 

a) No Banco de Teses e Dissertações da Capes: 208 registros 

b) No Domínio Público: 07 registros 

c) No Scielo: Nenhum registro 

Observamos uma grande quantidade de registros com esse descritor no 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES em relação aos números obtidos nos 

sítios Domínio Público e Scielo (esse último sem nenhum registro). É importante 

ressaltar que os três sítios oferecem diferentes ferramentas de busca. No Catálogo 

da CAPES, é possível refinar os resultados por ano, área de concentração, 

programas de pós-graduação, dentre outros itens. No Domínio Público, existem as 

opções de refinar a busca por autor, tipo de mídia, título, categoria e idioma. Na 

plataforma Scielo, é possível refinar a busca por palavras-chaves, autor, ano de 

publicação, dentre outros. 

No Banco de Teses e Dissertações da Capes, refinamos a procura, 

focalizando o período de 2002 a 2016, com concentração em programas de pós-

graduação em educação. Escolhemos esse período para contemplar o espaço de 

tempo que compreende o ano de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Básica do Campo e o momento atual. No Domínio Público, 

realizamos a busca, procurando a palavra “campo” no título. Na plataforma Scielo, 

optamos pela busca da palavra-chave em todos os itens disponíveis.  

Definidos os critérios, realizamos a pesquisa com as seguintes palavras-

chave: educação do campo, escola do campo, criança do campo e narrativas 

infantis. Optamos por identificar as produções com a palavra-chave narrativas 

infantis, com o objetivo de visualizar algum trabalho que relacionasse a pesquisa 

com a temática da educação do campo a partir da narrativa da criança, ou seja, da 

percepção da criança sobre a educação do campo. Alcançamos os seguintes 

resultados: 

 

                                                           
3
 As palavras-chaves utilizadas foram escritas entre aspas em todos os campos de busca. 
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Tabela 1- Resultados da pesquisa no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES 

Palavras-chave utilizadas na busca – período de 2002 a 2016 

Educação do campo Escola do campo Criança do campo Narrativas infantis 

2002 01 2002 02 2002 - 2002 - 

2003 05 2003 02 2003 - 2003 - 

2004 03 2004 01 2004 - 2004 - 

2005 09 2005 01 2005 - 2005 04 

2006 12 2006 04 2006 - 2006 - 

2007 18 2007 03 2007 - 2007 01 

2008 20 2008 05 2008 - 2008 02 

2009 35 2009 08 2009 - 2009 - 

2010 38 2010 03 2010 - 2010 05 

2011 52 2011 05 2011 01 2011 01 

2012 48 2012 07 2012 - 2012 04 

2013 71 2013 13 2013 01 2013 - 

2014 91 2014 15 2014 - 2014 05 

2015 81 2015 20 2015 02 2015 03 

2016 86 2016 15 2016 01 2016 10 

TOTAL 570 TOTAL 104 TOTAL 05 TOTAL 35 
Fonte: Tabela elaborada a partir de dados do Portal CAPES, 2017. 

 

 

Com a palavra-chave educação do campo, dos 570 trabalhos 

encontrados no Catálogo da CAPES, 418 são dissertações e 152 são teses. 

Observamos uma crescente produção com essa temática de 2002 a 2016, o que 

expressa a visibilidade que os movimentos sociais e as políticas públicas vêm dando 

a educação do campo a partir, especialmente, da conquista da aprovação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica no Campo. Dos 104 

trabalhos encontrados com a palavra-chave escola do campo, 82 são dissertações 

e 22 são teses, concentrando-se maior quantidade nos últimos quatro anos. Quando 

utilizamos a palavra-chave criança do campo, observamos que há um decréscimo 

no quantitativo de produções, somando-se apenas cinco trabalhos, sendo cinco 

dissertações. A palavra-chave narrativas infantis também não se apresenta com 

expressividade no Catálogo da CAPES. Dos 35 trabalhos encontrados, 27 são 

dissertações e 08 são teses. 
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Tabela 2 - Resultados da pesquisa na biblioteca digital Domínio Público 

Palavras-chave utilizadas na busca – período de 2002 a 2016 

Educação do campo  Escola do campo Criança do campo Narrativas infantis 

2002 - 2002 - 2002 - 2002 - 

2003 - 2003 - 2003 - 2003 - 

2004 01 2004 - 2004 - 2004 - 

2005 - 2005 - 2005 - 2005 - 

2006 02 2006 - 2006 - 2006 - 

2007 08 2007 01 2007 - 2007 02 

2008 08 2008 02 2008 - 2008 02 

2009 11 2009 03 2009 - 2009 - 

2010 04 2010 01 2010 - 2010 - 

2011 - 2011 - 2011 - 2011 - 

2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 

2013 - 2013 - 2013 - 2013 - 

2014 1 2014 - 2014 - 2014 - 

2015 - 2015 - 2015 - 2015 - 

2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 

TOTAL 31 TOTAL 07 TOTAL - TOTAL 04 
Fonte: Tabela elaborada a partir de dados do Sítio Domínio Público, 2017. 

 

 

Os resultados captados com a busca no Domínio Público demonstram um 

quantitativo pouco expressivo de publicações sobre as temáticas que se relacionam 

às palavras-chaves utilizadas. A maior parte dessas publicações são teses e 

dissertações. Nesse quantitativo, podemos encontrar ainda alguns documentos e 

cartilhas que resultaram das discussões e dos movimentos nacionais conhecidos 

como Por uma educação do campo. A maior quantidade de trabalhos aparece com a 

palavra-chave educação do campo, concentrando-se maior quantitativo entre 2006 

e 2010. Observamos que existem poucos trabalhos que abordem especificamente a 

escola do campo. Não obtivemos resultados para criança do campo, e 

encontramos apenas quatro registros de trabalhos para narrativas infantis. Esses 

quatro, apesar de apresentarem a perspectiva da escuta da criança na pesquisa, 

não abordam a temática da educação do campo. 

A busca feita na plataforma Scielo, apesar de não a refinarmos, utilizando 

as palavras-chaves para todos os itens de busca disponíveis, captou poucos 

trabalhos. Para as palavras-chave escola do campo e criança do campo, não 

encontramos nenhum registro. Sobre narrativas infantis, obtivemos apenas um 
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resultado. Para educação do campo, obtivemos nove registros distribuídos no 

período de 2007 a 2012. 

Souza (2015) apresenta resultados de um mapeamento de teses e 

dissertações defendidas no Brasil entre 2000 e 2010, em diferentes programas de 

pós-graduação, e de artigos publicados em 20 periódicos (Scielo e CAPES). Com 

esse mapeamento que realizou em 2012, utilizando como descritores: classes 

multisseriadas, educação rural, educação do campo, multisseriação e escolas rurais; 

constatou que existia maior incidência de pesquisas contemplando essas temáticas 

nos anos de 2009 e 2010. No mapeamento que fizemos em 2017 no Catálogo de 

Teses e Dissertações da CAPES, compreendendo o período de 2002 a 2016, 

conforme Tabela 1, observamos que o número de trabalhos defendidos continuou 

crescente, nos últimos cinco anos. 

Além do quantitativo, os dados demonstram maior concentração de 

pesquisas com as temáticas, Educação do Campo e Escola do Campo, nas regiões 

sul e sudeste, conforme explicitado nos gráficos a seguir.  Esse resultado também 

se confirma no levantamento feito por Souza (2015), que constatou que houve a “[...] 

ampliação da base teórica da pesquisa, uma possível superação na tensão 

semântica entre os conceitos de campo e rural, revelando uma maior concentração 

de estudos sobre a temática nas regiões Sudeste e Sul tanto em periódicos (Scielo e 

CAPES), quanto nas dissertações e teses (CAPES).” (SOUZA, 2015, p. 21). 

 

Gráfico 1 - Distribuição de Teses e Dissertações sobre o tema Educação do Campo 
defendidas no Brasil, entre 2002 - 2016, por macrorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Portal CAPES, 2017. 
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Gráfico 2 - Distribuição de Teses e Dissertações sobre o tema Escola do Campo defendidas 
no Brasil, entre 2002 - 2016, por macrorregião. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Portal CAPES, 2017. 

 

 

A temática Criança do Campo e a temática Narrativas Infantis têm um 

destaque maior na região sudeste, mas aparecendo com expressividade também 

nas regiões Norte (Criança do Campo) e Nordeste (Narrativas Infantis), conforme 

demonstram os Gráficos 3 e 4. 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição de Teses e Dissertações sobre o tema Criança do Campo 
defendidas no Brasil, entre 2002 - 2016, por macrorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Portal CAPES, 2017. 
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Gráfico 4 - Distribuição de Teses e Dissertações sobre o tema Narrativas Infantis 
defendidas no Brasil, entre 2002 - 2016, por macrorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Portal CAPES, 2017. 

 

 

Os resultados dessas pesquisas no Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES são significativos para o conhecimento de pesquisas sobre a temática que 

investigamos. A partir desse levantamento, selecionamos alguns trabalhos com o 

objetivo de conhecer os estudos, realizados nos últimos 15 anos, que trazem a 

perspectiva da pesquisa com crianças para a investigação de problemas no âmbito 

da educação do campo. Inicialmente, percebemos pouca produção no âmbito 

acadêmico que relacione a pesquisa com criança e sua percepção sobre a escola do 

campo. 

Dos resultados encontrados que tratam sobre criança do campo, 

destacamos que a maior parte se propõe a ouvir o que têm a dizer as crianças sobre 

suas vivências no meio rural, seja na escola, na família ou na comunidade. Araújo 

(2016) e Moraes (2010) desenvolveram pesquisas em comunidades ligadas ao 

Movimento Sem Terra (MST), e investigaram o significado e sentido de infância em 

assentamentos a partir do que dizem as crianças sobre sua participação na vida da 

comunidade, o que envolve as brincadeiras, o trabalho, a escola e a luta pela terra. 

A pesquisa de Loffer (2013), ao investigar o que as brincadeiras podem 

sinalizar acerca das significações sobre a escola do campo, constata a excessiva 
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preocupação com o futuro, transmitida às crianças pelos adultos. O que faz da 

escola, mesmo sendo um lugar de socialização, um lugar de viver um “não ser”. 

Esse resultado tem sido comum nas pesquisas realizadas pelo GRIFARS-UFRN-

CNPq - Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Formação, Auto.Biografia, 

Representações e Subjetividades -, em comunidades rurais, quilombolas, escolas da 

periferia urbanas, escolas de aplicação e classes hospitalares.  

Das quatro Teses encontradas nesse levantamento a partir da palavra-

chave criança do campo, apenas duas foram desenvolvidas na perspectiva da 

pesquisa com crianças. Oliveira (2013) buscou refletir sobre a compreensão das 

crianças acerca da escola da educação infantil do campo; e Oliveira (2009), 

compreender o cotidiano vivido por crianças do campo a partir das narrativas delas 

sobre seu mundo de vida. 

Os trabalhos que encontramos com a palavra-chave escola do campo se 

concentram em estudos históricos, em políticas e práticas curriculares, com 

destaque para as turmas multisseriadas e para o processo de nucleação das 

escolas do campo. Muitos dos trabalhos que abordam a perspectiva histórica 

utilizam os termos: escola rural, zona rural, educação rural. Além desses, existem 

trabalhos que têm como temática a formação e prática educativa do professor no 

campo. Dentre os trabalhos, destacamos a dissertação de Freitas (2010) que traz 

traços comuns com a proposta desta Tese, quando se propõe analisar os sentidos 

atribuídos à escola e à experiência escolar por jovens do campo, sempre vinculados 

a projetos profissionais. Esses projetos sempre apresentam dilemas entre 

permanecer no campo ou migrar para a cidade. 

Sobre a palavra-chave narrativas infantis, destacamos as pesquisas 

desenvolvidas por pesquisadores do GRIFARS, Rocha (2012), Fernandes (2015) e 

Silva (2016), que adotaram como metodologia as rodas de conversa com crianças 

para, a partir de suas narrativas, investigar as experiências vividas no contexto 

escolar, seja em classe hospitalar (pesquisa de Rocha) ou em escolas de periferia 

urbana (pesquisas de Fernandes e de Silva). A pesquisa de Andrade (2016) também 

utiliza a metodologia das rodas de conversa com crianças, e buscou investigar os 

sentidos construídos por crianças sobre suas experiências vividas na escola a partir 

de suas narrativas.  
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Encontramos ainda a dissertação de Carvalho (2015), que traz a proposta 

de trabalhar com narrativas de crianças rurais sobre a vida no meio rural, como 

aprendem, quais sentidos são atribuídos ao espaço e à escola rural, quando narram 

suas experiências. Utiliza como metodologia as entrevistas narrativas, rodas de 

conversa e observações, sendo esse o trabalho que mais se aproxima da proposta 

desta tese. 

Esse mapeamento possibilitou conhecer os trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos, em especial, nos programas de pós-graduação em educação, que 

envolvem a temática da educação do campo, o que contribuiu para as reflexões que 

permearam toda a construção do objeto de estudo desta Tese. Investigar o sentido 

da escola do campo para crianças e jovens a partir do que dizem sobre suas 

experiências de desenvolvimento intelectual e social vividas em seus processos de 

escolarização no espaço campesino vem contribuir e somar com toda produção 

acadêmica já desenvolvida, que trazem os problemas da educação do campo para 

serem discutidos e observados no âmbito das políticas públicas educacionais. 

2.4 Portalegre, suas ruralidades e a escola do campo – contexto do lócus 

da pesquisa 

Quando adotamos a concepção de que a educação do campo abrange a 

Educação Básica e todas as suas etapas, destinando-se ao atendimento das 

populações rurais em suas mais variadas formas de produções de vida (BRASIL, 

2008), entendemos que no Brasil o território campesino se constitui de diversas 

ruralidades, onde vivem e do qual vivem agricultores familiares, extrativistas, 

pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, 

quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. Nesse sentido, torna-se necessário 

descrever o lugar e o lócus em que desenvolvemos a pesquisa. 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal “Manoel Joaquim de Sá”, 

localizada na zona rural do município de Portalegre, Estado do Rio Grande do Norte. 

Portalegre é uma cidade serrana, com 700 metros de altitude, situada no semiárido 

brasileiro, com extensa área rural e riquezas naturais. O turismo é uma de suas 

principais atividades econômica. Está a 400 km de distância da capital do Estado, 
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Natal, e a 30 km de Pau dos Ferros, cidade polo e universitária da região do Alto 

Oeste Potiguar. Conta com uma população de 7.320 habitantes, sendo 3.476 

residentes na zona rural e 3.843 residentes na zona urbana, conforme dados do 

Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2014), ocupando uma área territorial de 

110,054Km². 

 

Figura 1 - Localização do Rio Grande do Norte no Mapa do Brasil e de Portalegre 

no Mapa do RN 

Fonte: Adaptação e edição feita pela pesquisadora a partir de imagens do Google, 2017. 

 

Sua ruralidade se destaca pela diversidade étnica e cultural, existindo 

espalhadas em sua zona rural 04 comunidades reconhecidas pela Fundação 

Palmares como remanescentes de quilombos, a saber: Arrojado, Pêga, Engenho 

Novo e Sobrado. Portanto, as escolas de Portalegre têm, em geral, um público 

diversificado no que se refere a lugar de vivência e etnias. Um dado importante a se 

registrar é o quantitativo de crianças do campo na faixa etária de 05 a 09 anos de 

idade, 296 crianças residentes, que supera a quantidade de residentes nessa 

mesma faixa etária da zona urbana, 277 residentes. (IBGE, 2014).  
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A Escola, lócus da pesquisa, situada na zona rural e distante cerca de 

8km da zona urbana, recebe crianças de várias comunidades rurais, destacando-se 

as comunidades: Cavaco, Retiro, Encruzilhada, Jatobá, Cova, Bom Sucesso, Santa 

Teresa, Santo Antônio, Belo Monte e Arrojado, sendo essa última, uma das 

comunidades rurais de Portalegre reconhecidas como remanescentes de quilombos. 

Nessas várias comunidades rurais, há as mais distantes e as mais próximas da 

escola; há as mais habitadas e as menos habitadas, as mais próximas da zona 

urbana e as mais distantes. Nessas circunstâncias, os sujeitos vivem experiências 

de vida diferentes, quando se encontram na escola. O espaço escolar no campo em 

Portalegre é, portanto, um espaço de encontro dessa diversidade. Além dessas 

características, as escolas do campo desse município, de maneira geral, são 

marcadas pela existência de turmas multisseriadas, exigindo práticas pedagógicas e 

didáticas que contemplem os níveis e diferenças de aprendizagem. 

Em um tempo marcado pelo fluxo e dinâmica entre rural e urbano, que 

vimos chamando de “tempo da conectividade”, advindo do processo de globalização 

e dos avanços das tecnologias da comunicação e da informação, que 

consubstanciaram novas configurações sociais, em que se observam elementos 

considerados urbanos, fazendo parte da vida rural, e elementos do rural, presentes 

na vida urbana, o território campesino, longe de qualquer processo de 

homogeneização e de uniformização, traz especificidades diversas que permitem 

conceber o rural enquanto universo constituído de diversidades, o que incita pensá-

lo enquanto ruralidades (SOUZA, 2012). 

No contexto brasileiro, a diversidade do campo é ainda mais evidente em 

suas especificidades locais (clima, localização geográfica, costumes, vegetação, 

cultura, etnias) e também na diversidade de atividades econômicas, variando de 

região pra região. Conforme Moreira (2005, p. 21), “A compreensão da imagem do 

rural implicaria, portanto, a compreensão dos contornos (o espaço ecossistêmico), 

das especificidades (o lugar onde se vive) e das representações (o lugar onde se vê 

e se vive o mundo)”. A zona rural em que se realizou a pesquisa traz especificidades 

que lhe dão contorno peculiar, enquanto território local, estando nele inserida a 

escola – instituição social que promove processos de formação e de socialização 

das diversidades presentes; não só nos espaços e lugares onde vivem os 
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participantes da pesquisa, mas nos “mundos” que perpassam as vivências na 

escola. 

A escola em que a pesquisa foi realizada se insere numa região 

beneficiada pela política de expansão e interiorização do ensino superior, tornando a 

entrada na universidade uma possibilidade cada vez mais próxima da população. 

Estimamos que no cotidiano da maior parte das crianças dessa escola circulam 

discursos sobre o ensino superior, quando familiares e amigos da comunidade 

ingressam na universidade, sem a necessidade de deslocamento para grandes 

centros urbanos. A multiplicação das escolas e a possibilidade de continuidade dos 

estudos fazem, portanto, parte das novas configurações sociais que diluiriam as 

fronteiras entre mundo urbano e o tradicional mundo rural.  

O estudo desses espaços de vivências e de aprendizagem se faz 

necessário para pontuar o que há de específico em cada lugar, e como esses 

lugares dialogam entre si. A forma como a escola do campo se apresenta na zona 

rural é importante para entender o sentido atribuído a esse lugar de aprendizagem 

(formal e obrigatório) por crianças que vivem nesse espaço. Isso passa pelo 

conhecimento de sua organização curricular e estrutural e de como se efetivam as 

práticas educativas no cotidiano. Portanto, se faz necessário a descrição dos 

aspectos que caracterizam a escola, compreendendo a estruturação física e 

organização pedagógica. 

Ao iniciarmos a pesquisa para esta Tese, em 2014, o prédio da escola, 

construído em 1979, pelo ato de criação legal de 1994, apresentava uma estrutura 

física semelhante a muitas escolas do campo da região. Tinha 06 salas de aula, 01 

sala para biblioteca, 01 sala para laboratório de informática, 01 cozinha, 01 

despensa/almoxarifado, 02 banheiros, 01 secretaria e 01 diretoria. Dispunha ainda 

de um pequeno pátio, onde as crianças brincavam no momento do recreio. Em seu 

funcionamento efetivo, encontramos algumas adaptações: na sala da diretoria, 

funcionavam a secretaria e a diretoria; a sala da secretaria fora adaptada para ser, 

ao mesmo tempo, a sala dos professores, o laboratório de informática e a biblioteca, 

comportando, portanto, três funções num espaço bem pequeno. As salas 

disponíveis para a biblioteca e para o laboratório de informática funcionavam como 

salas de aula.  
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Do final de 2015 aos primeiros meses de 2016, a escola passou por uma 

reforma de sua estrutura física, o que redefiniu esse formato anterior por completo. 

Foi contemplada com mais 02 salas de aulas, mais 02 banheiros, uma sala exclusiva 

para a biblioteca, um refeitório, um espaço para atividades coletivas, além da 

ampliação do pátio. Nessa reforma, o piso foi trocado, as paredes e portas foram 

pintadas. Os professores passaram a ter uma sala exclusiva, assim como o 

laboratório de informática e a biblioteca. 

 

Figura 2 – Escola Municipal “Manoel Joaquim de Sá” após a reforma da estrutura física. 

Fonte: Acervo da Escola, 2016. 

 

Oferecendo unicamente o Ensino Fundamental, a escola funcionava, em 

2014, com apenas uma turma de 1º ano (turma multisseriadas) e uma turma do 2º, 

outra de 3º, de 4º, de 5º, de 6º e de 9º ano. O 7º e o 8º ano não eram ofertados por 

falta de demanda. Somente a partir de 2015 foi ofertado o 7º ano.  

Em 2014, a escola contava com 112 alunos, passando em 2015 para 130 

alunos, e em 2016 para 137 alunos. São números bastante expressivos, se 



61 

 

considerarmos a quantidade de crianças da zona rural na faixa etária de 05 a 09 

anos de idade, um total de 296 crianças residentes, de acordo com o IBGE (2014). 

Conforme dados do Censo da Educação Básica (INEP, 2015), o número de 

estabelecimentos de ensino na zona rural de Portalegre é de 07 escolas da rede 

municipal.  

Observamos que o quantitativo de alunos aumentou de 2014 para 2016, o 

que foi justificado pela direção da escola como resultado da reforma na estrutura 

física, pois admitem que a reforma deixou a escola mais atrativa, levando os pais a 

trazerem as matrículas de seus filhos da escola urbana para a escola do campo. No 

ano de 2014, conforme relato da Direção da escola, o quantitativo de alunos havia 

caído em virtude da greve prolongada dos professores da rede municipal, o que 

levou muitos pais a transferir seus filhos para a escola estadual, localizada na zona 

urbana. 

 Para a Direção, a escola havia sido reformada pelo governo municipal, 

em virtude de sua localização, uma vez que a escola permite receber um maior 

número de crianças em idade escolar no campo. Além disso, a iniciativa de reformar 

a escola veio atender também o anseio das comunidades rurais de ter uma escola 

mais próxima de suas moradias, com melhores condições estruturais e de ensino, 

de modo a evitar o deslocamento das crianças para escolas da cidade. Mesmo 

localizada num espaço de mais fácil acesso para as demais comunidades rurais, 

observamos que os trajetos para a escola são longos para algumas crianças. 

Dependendo da comunidade em que moram, elas precisam fazer uso dos 

transportes escolares. Dois ônibus eram disponibilizados pela prefeitura para 

atender essas comunidades. É importante ressaltar que na comunidade existe um 

posto de saúde e uma creche, ambos mantidos pelo governo municipal. 

Mesmo com o aumento do número de alunos, permaneceu ainda na 

escola uma turma multisseriada, em 2016. Contudo, o Projeto Político Pedagógico 

(2004) da escola não faz nenhuma indicação ou orientação para o desenvolvimento 

da prática pedagógica específica para esse tipo de organização. Isso demonstra que 

a existência de turma multisseriada não é resultado de uma escolha didático-

pedagógica, sendo decorrente da alternativa para não abrir turmas com pouca 

quantidade de alunos. Revela que não é observada a necessidade de capacitação 
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pedagógica do docente para o trabalho com turma multisseriada, o que dificulta a 

prática docente e, consequentemente, o alcance de bons rendimentos na 

aprendizagem dos alunos.  

Observamos, nesse processo de realização de pesquisa, que as 

mudanças na estrutura física da escola se refletiram em mudanças na dinâmica 

diária e pedagógica da escola, começando pelo aumento do número de alunos. 

Estivemos durante esses últimos anos em constante visita à escola, pois foi durante 

o período de 2014, 2015 e 2016, que realizamos as rodas de conversa com as 

crianças, para a recolha das fontes da pesquisa.  

Ressaltamos, desde já, que as rodas de conversa foram realizadas em 

dois momentos diferentes, porém com as mesmas crianças e na mesma escola. 

Contudo, o contexto, entre o momento dos primeiros encontros e o momento das 

últimas rodas de conversa, se apresentou para nós de forma diferente, tanto em 

virtude do tempo que transcorreu entre a primeira e a segunda ida à escola, quanto 

pela reforma pela qual passou a escola. Essas mudanças ressoam nas narrativas 

das crianças, conforme apresentaremos nos capítulos de análise. 

Um dos problemas apresentado pela escola dizia respeito ao baixo 

rendimento de aprendizagem, o que percebemos desde nossos primeiros contatos 

com a escola, em 2013, durante a colaboração com a pesquisa “Sucessos escolares 

inesperados de jovens quilombolas e outros alunos do campo” (XYPAS, 2013), 

vinculada ao Departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), Campus Pau dos Ferros. Esse baixo rendimento também está 

explícito no Projeto Político-Pedagógico (PPP, 2004) da escola, quando no 

diagnóstico situacional assim se expressa: “Ainda temos como problema prioritário a 

lentidão na aprendizagem dos alunos, sobretudo os da 5ª série, os mesmos 

apresentam sérias dificuldades na leitura, escrita, nas operações fundamentais e na 

compreensão da língua Inglesa”. Apesar do texto do PPP ter sido escrito em 2004 o 

problema ainda persiste, e ele está expresso nos relatórios de desempenho 

individual dos alunos e no discurso dos professores. O campo de pesquisa, portanto, 

não está fora da realidade da problemática mais geral da educação do campo.  

A escola se situa numa comunidade bastante habitada, apesar de 

distante da zona urbana. Tem energia elétrica e água encanada. Dispõe de um 
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telefone comunitário, um orelhão, e de uma quadra de esportes comunitária, 

utilizada muitas vezes pela escola. Na comunidade, é possível ter acesso a serviço 

de Internet e de telefone móvel. Podemos perceber que o contexto rural em que se 

situa a escola pesquisada tem contorno peculiar em relação às diversas ruralidades 

no Brasil, se apresentando como um “mundo” diferente entre os diferentes “mundos” 

das experiências de vida de cada criança que ela acolhe, que apesar de serem 

todas do campo e do município de Portalegre, vivem em ruralidades diversas, 

porém, em relação. 

Diante disso, pensar o sentido da escola do campo, a partir do que 

contam as crianças em torno de suas vivências, requer o conhecimento do universo 

social e cultural em que estão inseridas. Esse universo abriga diversos lugares, com 

os quais as crianças estão ligadas e se relacionam. É nessa relação da pessoa com 

o lugar, com os outros e consigo mesmo, que Schaller (2008, p. 69) propõe o 

conceito de lugar aprendente. Para o autor, trata-se de um lugar que “aprende”, 

“através da atualização das redes de atores que o atravessam é aprendente porque 

permite deixar marcas do conjunto das relações, das ligações, das associações 

entre os atores”.  

Nesse sentido, quando propomos pensar a relação entre o espaço 

campesino e urbano em um tempo de conectividade, enfatizamos o resultado da 

ação transformadora promovida pelos atores que, em relação com o mundo, com os 

outros e consigo (SCHALLER, 2008), e em processo histórico, (se)constituem e 

transformam esses espaços e relações. O processo de globalização e as novas 

tecnologias da informação e comunicação, e o avanço tecnológico, advindos dessa 

dinâmica da ação transformadora dos atores, que em relação produzem as 

condições necessárias à existência, permitiram que os fluxos entre lugares e 

espaços, entre zona rural e zona urbana, fossem cada vez mais contínuos, 

eliminando fronteiras e aproximando cada vez mais esses espaços. Assim, se 

observam laços e fluxos entre esses espaços, onde se encontram elementos 

considerados urbanos fazendo parte da vida rural, e elementos do rural, presentes 

na vida urbana. 

Nesse contexto, os processos biográficos, traçados e permeados por 

relações sociais, interpessoais, espaciais, culturais e psíquicas, se desdobram na 



64 

 

construção de uma inteligência coletiva, definida como conhecimentos partilhados 

que multiplicam pontos de vista (SCHALLER, 2008). A mobilidade que acompanha a 

inteligência coletiva, que permite entrar em um lugar e sair dele, seja físico ou 

virtualmente, reforçam a propagação dos contornos e diversidades que definem 

cada lugar, cada espaço, cada tempo; ao mesmo tempo em que transitam entre si. 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

CAMINHOS DA PESQUISA 

(AUTO)BIOGRÁFICA COM CRIANÇAS – 

princípios teóricos e práticos

 



66 

 

3 CAMINHOS DA PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA COM CRIANÇAS 

– princípios teóricos e práticos 

 

Esta Tese se fundamenta nos princípios teóricos e práticos da pesquisa 

(auto) biográfica em educação que, enquanto vertente da pesquisa qualitativa, torna 

possível o uso de metodologias que permitem investigar problemas educacionais, 

trazendo para o centro da investigação as pessoas que vivenciam o cotidiano das 

práticas educativas em ambientes formais, nesse caso, a escola do campo. 

Optamos pelo uso das narrativas autobiográficas como método e como fonte de 

pesquisa para compreender o sentido atribuído à escola por crianças que vivenciam, 

atualmente, o cotidiano escolar no campo, e por jovens, atualmente universitários, 

que vivenciaram, quando crianças, seus processos de escolarização numa escola 

do campo. 

Neste capítulo, explanamos pontos que julgamos importantes para a 

Tese, sobre a pesquisa (auto)biográfica em educação, trazendo uma breve reflexão 

sobre seus princípios epistemológicos e como eles vêm se configurando e se 

consolidando no campo educacional, tomando por base os estudos de Passeggi 

(2011), Passeggi e Souza (2017), Delory-Momberger (2008, 2012b), Franco 

Ferrarotti (1988, 2014), e Finger (2014). Com esses autores, buscamos delinear as 

potencialidades heurísticas da pesquisa (auto)biográfica em educação, corroborando 

a defesa de uma perspectiva epistemopolítca e posdisciplinar (PASSEGGI e 

SOUZA, 2017), trazendo reflexões em torno dos argumentos que nos permitem 

pensar numa metodologia de escuta sensível na pesquisa (auto)biográfica, 

especialmente, com crianças. 

Dentro dessas premissas, apresentamos os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa que constitui esta Tese para construção das 

narrativas autobiográficas das crianças e dos jovens participantes, sobre seus 

processos de escolarização, enquanto crianças do e no campo. Assim, 

apresentamos, primeiramente, o protocolo das rodas de conversas, utilizado com as 

crianças, e o protocolo das entrevistas narrativas, utilizado com os jovens. 

Detalhamos, em seguida o quantitativo dos participantes da pesquisa, antes de 
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esboçar um breve perfil. É importante sinalizar que toda a realização da pesquisa foi 

registrada no diário reflexivo da pesquisadora. 

3.1 A pesquisa (auto)biográfica em educação e suas potencialidades 

heurísticas 

Toda atividade de pesquisa é orientada por um paradigma situado num 

contexto histórico, espaço-temporal. Um paradigma expressa um conjunto de ideias 

que orientam a ação investigativa, abrangendo dimensões: ética, axiológica, política, 

epistemológica, ontológica e metodológica. São essas dimensões que tornam 

explícita a natureza do conhecimento e da realidade investigada, dos princípios que 

inspiram a investigação e dos instrumentos utilizados para a realização da pesquisa. 

As reflexões teórico-metodológicas que permearam o processo de 

desenvolvimento da pesquisa se situam no campo do que Josso (2004) denomina 

de “Ciências do Humano”, que englobaria os estudos em Sociologia, Psicologia, 

Filosofia, História e Antropologia, para compreender a complexidade do 

conhecimento em Educação. Com o objetivo primordial de compreender como se 

desenvolve e se constitui o ser humano, a pesquisa (auto)biográfica encontra nas 

narrativas de si e do outro (autobiografias e biografias) elementos potenciais e 

legítimos para entender e explicar as condições de existência humana, construindo 

conhecimentos através das experiências configuradas em narrativas autobiográficas 

(de si mesmo) e narrativas biográficas (do outro). 

Compreendemos que o valor heurístico da pesquisa (auto)biográfica está 

no reconhecimento da subjetividade, que subjaz à natureza do conhecimento 

investigado, se fazendo na atuação e vivências das pessoas na relação com o outro, 

com o meio e elas mesmas, independentemente de sua faixa etária. Nesse sentido, 

Passeggi e Souza (2017, p. 08) defendem “as potencialidades epistemológica e 

política do paradigma narrativo nas Ciências Humanas e Sociais”, retomando a ideia 

de apostas epistemopolítica, descolonizadora e posdisciplinar que encontram nos 

estudos de Pineau e Le Grand (2012); Boaventura de Souza Santos (2002); Franco 

Ferrarotti (2013) e Paulo Freire (1992).   
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Passeggi e Souza (2017) argumentam que o movimento (auto)biográfico 

busca recuperar a ausência do sujeito empírico na ciência, com foco em suas 

experiências, rompendo com o paradigma positivista. Ao priorizar a participação da 

pessoa nos procedimentos metodológicos, a pesquisa (auto)biográfica prioriza o 

humano e sua palavra, sua história e sua experiência de vida, rompendo assim com 

uma tradição positivista e colonizadora, para se situar numa perspectiva 

epistemopolítica. 

 

 

As narrativas propõem uma nova episteme, um novo tipo de 
conhecimento, que emerge não na busca de uma verdade, mas de 
uma reflexão sobre a experiência narrada, assegurando um novo 
posicionamento político em ciência, que implicam princípios e 
métodos legitimadores da palavra do sujeito social, valorizadores de 
sua capacidade de reflexão, em todas as idades, 
independentemente, do gênero, etnia, cor, profissão, posição social, 
entre outras opções. (PASSEGGI; SOUZA, 2017, p. 11). 

  

 

Em se tratando de pesquisa (auto)biográfica em educação, a natureza do 

conhecimento assume formas de linguagem e de expressão de vida. Isso implica, 

portanto, pensar a pesquisa dentro do que Ferrarotti (2014) concebe como “dialética 

do social” ou “dialética relacional”, ou seja, considerando a complexidade de uma 

interação entre condições objetivas (históricas e culturais) e o vivido (experiência 

das pessoas que vivem em tais condições), que não pode ser determinável a priori. 

Nessa perspectiva, o horizonte de conhecimento construído pelos humanos deve ser 

concebido como um saber global, holístico, ou seja, posdisciplinar.  (PASSEGGI; 

SOUZA, 2017, p. 11). 

Compreendendo essa complexidade e globalidade do conhecimento no 

âmbito das Ciências Humanas e Sociais, Brandão (2003, p. 88) ressalta que a 

pesquisa em, sobre, para e através da educação necessita do alargamento do olhar 

que pergunta para não perder de vista a totalidade desse complexo campo do 

conhecimento, constituído de interações entre as diferentes maneiras de construir 

pensamentos, imagens, representações sobre a vida e suas múltiplas relações. 

Assim, Brandão (2003, p. 88) afirma que é a partir “[...] de um aprendizado de 
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alternativas de pensar e investigar provenientes de outros campos das ciências 

humanas” que alargamos o olhar que pergunta.  

Com esse mesmo entendimento, Passeggi e Souza (2017); Passeggi e 

Braga (2014) reforçam, fundamentados em Ferrarotti (2013), a aposta na 

perspectiva posdisciplinar do movimento (auto)biográfico. Esses autores defendem 

com Ferrarotti (2013) que a pesquisa com fontes (auto)biográficas se situa para 

além das divisões disciplinares, não sendo multi-, nem inter-, nem transdisciplinar, 

mas pós-disciplinar.  

Por essa razão, é muito importante que o pesquisador, para interpretar os 

sentidos construídos pelos participantes da pesquisa sobre as coisas e sobre a vida, 

busque conceitos e modelos lá onde eles se encontram, independentemente da 

disciplina escolhida. Ao traçar as matrizes heurísticas que legitimam a autonomia do 

método biográfico, Ferrarotti (2014, p. 70) chama também a atenção para a 

“subjetividade explosiva” do material biográfico primário: uma narrativa de vida, que 

emerge “no âmbito da comunicação interpessoal complexa e recíproca entre 

narrador e o observador”.  

No contexto de construção das narrativas das crianças sobre a escola do 

campo, pudemos observar essa “subjetividade explosiva” em suas narrativas, suas 

formas de se expressar, em seus gestos, suas emoções, mas também no silêncio, 

ou na ausência do desejo de se fazer ouvir. Essas crianças que nos falaram do seu 

cotidiano na escola, certamente nunca haviam vivido a experiência de contar para 

um pesquisador o que pensam sobre a escola e como vivem o seu cotidiano no 

campo. Admitimos, portanto, que as narrativas autobiográficas viabilizam o acesso à 

subjetividade, pois relatam uma práxis humana, interiorizada e subjetivada a partir 

da apropriação das relações sociais. O indivíduo singulariza, em sua práxis humana, 

a universalidade de uma estrutura social. (FERRAROTTI, 1988). 

A pesquisa (auto)biográfica em educação se coloca no movimento 

heurístico de modelos hermenêuticos não lineares da pesquisa qualitativa, situando-

se no campo das ciências do humano.  De acordo com Finger (2014, p. 116, grifos 

no original), “[...] o termo “método biográfico” se justifica pelo fato de esse método 

valorizar uma compreensão que se desenvolve no interior da pessoa, sobretudo em 

relação a vivências e a experiências que tiveram no decurso de sua história de vida”. 
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Assim, quando nos propomos a investigar no campo da educação, nos deparamos 

com um tipo de conhecimento e de realidade que requerem uma proposta 

metodológica que seja da ordem da participação, e que se efetive como técnica de 

escuta. (FERRAROTTI, 2014). 

De acordo com Delory-Momberger (2012b), o projeto epistemológico da 

pesquisa biográfica se situa numa das problemáticas centrais da Antropologia social: 

a busca pelo entendimento sobre como os indivíduos se tornam indivíduos 

(constituição individual). Essa busca passa por questionamentos “[...] concernentes 

ao complexo de relações entre o indivíduo e suas inscrições e entornos [...]; entre o 

indivíduo e as representações que ele faz de si próprio e das suas relações com os 

outros; entre o indivíduo e a dimensão temporal de sua experiência e de sua 

existência.” (DELORY-MOMBERGER, 2012b, p. 523). 

Para Delory-Momberger (2012b), a pesquisa biográfica introduz a 

dimensão da “temporalidade biográfica da experiência e da existência”. Afirma ainda 

que “A postura específica da pesquisa biográfica é a de mostrar como a inscrição 

forçosamente singular da experiência individual em um tempo biográfico se situa na 

origem de uma percepção e de uma elaboração peculiar dos espaços da vida 

social.” (DELORY-MOMBERGER, 2012b, p. 524). Podemos fazer aqui uma relação 

com o que Ferrarotti (1988) defende como fundamento maior do método biográfico – 

a apreensão e valorização da subjetividade do indivíduo. A constituição do indivíduo 

como ser social e singular é, portanto, o objeto da pesquisa biográfica. A pesquisa 

biográfica se lança a apreensão da singularidade constitutiva do indivíduo 

atravessada e informada pelo social. O entendimento é de que o indivíduo se 

constrói biograficamente no espaço de relações consigo, com o outro e com o meio. 

A especificidade heurística do método biográfico, segundo Ferrarotti 

(1988), inscreve-se epistemológica e metodologicamente para além das 

metodologias quantitativas e experimentais, pois reconhece a subjetividade como 

lugar de produção de conhecimento. Observamos que esse reconhecimento da 

subjetividade como lugar de conhecimento e que constitui a especificidade do 

método biográfico tem seu fundamento negado no quadro tradicional das ciências 

sociais. Segundo Ferrarotti (1988), essa negação da subjetividade como expressão 
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do conhecimento é um aspecto que empobrece o método nas ciências sociais 

tradicionais.  

A subjetividade e a historicidade, presentes na práxis humana, colocam o 

sujeito em posição de sofrer as influências de seu contexto social 

(temporal/histórico), mas também de agir sobre ele. Assim, o indivíduo seria 

condicionado pelo meio, mas não determinado por ele, na medida em que pode agir 

sobre ele. Essa dupla condição de construção/constituição se dá num processo de 

interação com o outro, de forma que o indivíduo se apresentaria, para Ferrarotti 

(op.cit.), como uma síntese totalizada do sistema social em que vive. Assim, ao 

elegermos como interlocutores, narradores e participantes da pesquisa: a 

pesquisadora, as crianças e os jovens universitários, que vivenciaram a experiência 

escolar no campo; buscamos em suas narrativas compreender o universo social e 

histórico em que vivem e em que se situa a escola do campo onde viveram 

processos de escolarização.  

Ferrarotti (2014) considera, primordialmente, o método biográfico como 

uma técnica de escuta e propõe a pesquisa-participação como técnica alternativa à 

observação participante, visto que se trata de um tipo de pesquisa que se realiza 

com os atores sociais: “A análise sociológica de uma narrativa biográfica nos conduz 

à hermenêutica de uma interação”. (op. cit. p. 74). 

Nesse sentido, entendemos que a potencialidade heurística da pesquisa 

(auto)biográfica em educação se sustenta na natureza subjetiva, histórica e 

relacional/interativa presentes na construção da narrativa de si. A conquista da 

autonomia do método biográfico na ciência passa pelo reconhecimento da 

especificidade do método, dos seus campos de mediações (grupos, contextos e 

instituições sociais) e da natureza do conhecimento como expressão de vida, que é 

inerente ao método no campo das ciências humanas. 

3.1.2 Pesquisa autobiográfica com crianças – princípios que inspiram uma 

metodologia de escuta sensível 

O sentido de pesquisar com crianças está relacionado à forma como a 

pesquisa é conduzida e aos fundamentos teóricos que a norteiam. Trata-se de 
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desenvolver a pesquisa com a participação da criança, não a respeito da criança. 

Primeiramente, é preciso conceber a criança como ser ativo, de interação, que 

pensa e reflete sobre o mundo que a cerca, e não como ser passivo, ou “menor”, e 

por isso mesmo sem voz (infans, āntis). A criança, ao contrário do que prega a 

ciência positivista, não é uma tabula rasa, uma página em branco. Ela está 

carregada de experiências, desejos, receios expressivos de como sentem e 

vivenciam a vida. Este tipo de pesquisa segue, portanto, o princípio participativo do 

pesquisar com, e de investigar seu objeto de estudo com base nas experiências 

educativas narradas por crianças, compreendendo-a como ator social, criativo e 

crítico. Ao trazer a criança como participante da pesquisa, valorizando suas 

experiências contadas por elas mesmas, essa perspectiva rompe com um ponto de 

vista adultocêntrico no modo de fazer pesquisa.  

As relações construídas pelas crianças, entre elas e o outro, entre elas e 

o mundo, e entre elas e o si mesmo emergem como processos de socialização e 

subjetivação, e se fazem presentes no desenvolvimento de habilidades narrativas. A 

criança se apropria, no contexto dessas relações, das práticas discursivas diárias e 

do sistema simbólico. Nesse processo de apropriação, ela se transforma e 

transforma aquilo que lhe foi transmitido pelo outro social. De acordo com Macedo e 

Sperb (2007, p. 234), “a condução ativa dos outros sociais é complementada pela 

construção feita pela própria criança de seu desenvolvimento”. Essas observações 

permitem conceber a criança como ser ativo, que desenvolve sua reflexividade 

quando observa e participa das atividades sociais mediadas pela linguagem nas 

interações com outras pessoas.  

Salientamos, portanto, que enquanto ser social, histórico e cultural, e 

considerando as predisposições cognitivas e emocionais do ser humano desde a 

infância, ele apresenta indícios necessários para interagir e se expressar, seja por 

gestos ou palavras. Seu desenvolvimento físico e mental, acompanhado da 

apropriação da linguagem, possibilita o desenvolvimento da noção de temporalidade 

e de reflexividade sobre as práticas cotidianas e sobre o conjunto de símbolos que 

identificam seu grupo social. (BRUNER, 1997). 

A valorização da fala da criança e de seus pensamentos, expressos em 

narrativas (orais ou escritas) e de suas múltiplas linguagens, é o princípio primordial 
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da pesquisa com crianças. É preciso compreendê-la como ser de história e de 

cultura. E a infância, segundo Cruz (2008), passa a ser concebida como uma 

construção social que se transforma conforme o local, o tempo e a cultura. É esse 

entendimento que autoriza o reconhecimento da criança como ator social ativo e 

criativo, que não só internaliza conhecimentos e práticas construídos socialmente, 

mas, participa dessa construção quando se apropria e se reinventa nesse processo. 

Müller (2012, p. 296) afirma que essa perspectiva inaugurada pela Sociologia da 

infância decorre “da ruptura da associação da infância com uma etapa passiva, de 

incompletude e de total dependência”.  

Nesse sentido, compreender a criança como ser histórico e de cultura, e 

em sua dimensão histórica e cultural, ou seja, como construção social, leva-nos a 

perceber a existência de uma pluralidade de infâncias e de modos de ser criança, 

que variam conforme o lugar, espaço e tempo. Nessa direção, concebemos com 

Peloso (2015) as infâncias do campo e no campo no plural, compreendendo com o 

autor que “As Infâncias do e no Campo existem e são marcantes em um país 

imenso, diverso e multicultural como o Brasil”. (PELOSO, 2015, p. 20). O tempo da 

infância e o ser criança não podem ser tratados com base em padronização ou 

homogeneização, pois apresentam características que variam conforme a classe 

social, cultura, etnia, gênero, experiência socioeconômica e política, de acordo com 

seu tempo e espaço de vivência. 

A metodologia da pesquisa com crianças se fundamenta no pressuposto 

de que é necessário tomá-las como ser de direito, respeitando sua voz e sua vez 

como partícipe da pesquisa. (PASSEGGI et. al., 2014b). Essa é a concepção que foi 

adotada na pesquisa que realizamos para esta Tese, que adotamos e defendemos 

com base nos princípios éticos e epistemológicos do referencial teórico de pesquisas 

com crianças e da pesquisa autobiográfica em educação. A criança é concebida 

como um ser de relações e de interações e, portanto, como sujeito e não como 

objeto da pesquisa.  

Com esse entendimento, a busca de maneiras de ouvir o que a criança 

tem a dizer se apresenta como um dos desafios da pesquisa com crianças. Como 

melhor captar sua compreensão e interpretação do seu meio social? A criança, em 
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uma interação dialógica com o adulto, e com outras crianças, são capazes de 

traduzir em narrativas suas perspectivas, interesses e percepções da cultura infantil? 

Para Passeggi (2014, p. 135), “as narrativas das crianças nos permitem 

sinalizar que a reflexão estaria na base do processo de constituição da criança 

enquanto sujeito da experiência. Daí a importância de escutá-las e de observar 

como dão sentido às instituições que as acolhem na infância”. De acordo com Rocha 

e Passeggi (2012, p.111), a pesquisa (auto)biográfica apresenta princípios teóricos e 

metodológicos pertinentes à pesquisa com crianças, quando adota a escuta sensível 

da criança, o reconhecimento de sua historicidade e de seu pertencimento social e, 

sobretudo, a “hipótese de que o ato de narrar as histórias por elas experienciadas é 

suscetível de promover o empoderamento de si”. De modo que, a pesquisa 

(auto)biográfica possibilita pensar com a criança, uma vez que a narrativa se 

desdobra em processos reflexivos e de ressignificação, tanto para ela que narra 

suas experiências quanto para quem as escuta. 

A concepção de “escuta sensível”, proposta por Barbier (1998), corrobora 

esse pensamento, enfatizando que esse tipo de escuta sensível se recusa a aceitar 

as prescrições sociais que impõem papéis e/ou estatutos sociais, que discriminam 

determinado ser ou grupo, fixando-o em um “lugar” marginal, negando sua voz e 

aptidão criadora. Assim, Barbier (1998) ressalta que “Antes de situar uma pessoa 

em seu “lugar” [com todos os preconceitos que essa categorização pode demandar], 

comecemos por reconhecê-la em seu ser, em sua qualidade de pessoa complexa, 

dotada de liberdade e de imaginação criadora”. (idem, p. 187, grifos nossos). Além 

disso, o autor aponta como atitude necessária uma abertura holística para que se 

entre numa relação com a totalidade do outro, considerando-o em sua existência 

dinâmica, participativa e criadora em seu contexto de vida. (ibidem, p. 189). 

Os princípios teóricos explicitados aqui demonstram como é relevante a 

perspectiva da pesquisa (auto)biográfica em educação com criança para os estudos 

no campo educacional. De acordo com Passeggi (2016), 

 

 

Se em Sociologia, o interesse das “histórias de vida” é investigar as 
práticas sociais na percepção das pessoas que as vivem e narram, 
em Educação, o interesse vai além dessas práticas para 
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compreender, eminentemente, a criança, o jovem, o adulto, o ancião, 
na pessoa que narra, assim como a natureza das narrativas de si 
como atitude fundante do ser humano que ao configurar 
narrativamente a sucessão temporal de sua experiência também se 

reinventa. (PASSEGGI, 2016, p. 51, grifos no original). 
 

 

A narrativa da criança pode assim contribuir para identificar problemas 

estruturais, organizacionais, de aprendizagem e de políticas públicas em educação. 

Os princípios teórico-metodológicos da pesquisa autobiográfica em educação se 

apresentam, portanto, como pertinentes para pesquisas que se propõem 

desenvolver estudos nessa perspectiva. De modo que, o enlaçamento da pesquisa 

(auto)biográfica em educação e da pesquisa com crianças em Sociologia da 

infância, como sugere Passeggi (2014), é contundente para a pesquisa educacional 

que traz a criança para dentro das investigações como sujeitos ativos, participativos, 

críticos, criativos e reflexivos. 

Considerando esses princípios, os procedimentos metodológicos que 

constituíram a realização da pesquisa centram-se ainda na preocupação ética de 

modo a promover a participação e a escuta sensível das crianças no processo de 

construção dos dados, envolvendo-as numa relação de interação dialógica, a partir 

da utilização de um protocolo que faz das rodas de conversa um espaço privilegiado 

para a recolha das narrativas das crianças. 

3.2 Procedimentos Metodológicos 

A investigação realizada com crianças traz muitos desafios ao 

pesquisador, tanto no que se refere à metodologia para a construção dos dados, 

quanto para a análise das narrativas por elas elaboradas. A principal preocupação 

se relaciona com a utilização de procedimentos que garantam a integridade física e 

psíquica da criança, assim como o reconhecimento da criança como sujeito de 

direitos. Portanto, implica em pensar procedimentos negociados entre os 

participantes da pesquisa (pesquisador e crianças), que produzam resultados 

através de uma relação dialógica e participativa. Nisto, está o sentido do pesquisar 
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com, que requer atitude ética do pesquisador na condução do protocolo da 

pesquisa.  

Souza e Carvalho (2016, p. 100, grifos no original) explicam que 

“pesquisar com implica, necessariamente, na revelação da atitude do pesquisador 

que se indaga sobre a especificidade do conhecimento que é produzido de forma 

compartilhada, por meio de uma cumplicidade consentida entre ele e seus 

interlocutores”. Compreendemos que o pesquisar com requer o reconhecimento do 

dialogismo e da alteridade como princípios chave no desenvolvimento da 

investigação, portanto, de uma atitude ética do pesquisador que não se percebe só 

no processo de construção do conhecimento, mas em diálogo, em negociação, em 

relação com o outro. 

3.2.1. As rodas de conversa e a ética na pesquisa com criança   

A proposta de investigar o sentido da escola para crianças do campo nas 

narrativas sobre as experiências educativas, vividas no cotidiano da escola no 

campo, foi desenvolvida dentro de uma proposta mais ampla, que o Grupo 

Interdisciplinar de Pesquisa, Formação, Auto.Biografia, Representações e 

Subjetividades (GRIFARS/UFRN-CNPq) vem realizando desde 2012, em parceria 

com pesquisadores de seis universidades brasileiras (UFRN, UFRGS, UNICID, 

Unifesp, UFRR, UFF) e da Universidade de Antióquia (Colômbia)4. 

Utilizamos, portanto, como método de recolha das narrativas das crianças 

as rodas de conversa, seguindo o mesmo protocolo utilizado pelo GRIFARS/UFRN-

CNPq, aprovado pelo Comitê de Ética, parecer nº 168.818 (CAAE 

06433412.3.000.5292). Nas rodas de conversa, fizemos uso de uma situação de “faz 

de conta”, em que as crianças interagiam com a pesquisadora e um pequeno 

                                                           
4
 O Grupo iniciou os estudos com a pesquisa “Narrativas infantis. O que contam as crianças sobre as 

escolas da infância?”, financiada pelo Edital de Ciências Humanas [CNPq/CAPES 07/2011-2, 
Processo nº 401519/2011- 2]; ampliando a partir de 2014, com a pesquisa “Narrativas da infância: o 
que contam as crianças sobre a escola e os professores sobre a infância”, financiada pelo Edital 
Universal CNPq - 14/2014 [MCTI/CNPQ 14/2014, processo nº 462119/2014-9]. Essas propostas 
trazem como objetivo investigar as significações construídas, narrativamente, por crianças de 06 a 12 
anos de idade, em diversos cenários (escolas de excelência e da periferia; classes hospitalares; 
comunidades rurais, indígena e quilombola) em torno da escola. 
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alienígena, o Alien, que vinha de um planeta que não tinha escolas, e por isso 

desejava saber como era a escola e o que se fazia nela. Trata-se, portanto, de uma 

metodologia de diálogo e de escuta, visando a valorizar, promover e potencializar as 

capacidades narrativas da criança. Em todo o desenvolvimento da metodologia, 

estivemos atentos aos cuidados éticos que requer a pesquisa com seres humanos, 

em especial, a pesquisa com criança. 

De acordo com Fernandes (2016), a preocupação ética na pesquisa com 

crianças vem sendo construída em decorrência de novos referenciais teóricos sobre 

infância e criança, no discurso sociológico, que puseram em confronto a infância, em 

sua complexidade e ambiguidade, enquanto fenômeno social, histórico, cultural e 

instável, “passível de ser estudado em si mesmo, salvaguardando um conjunto de 

pressupostos éticos”. 

  

 

A investigação na infância, julgando processos em que as crianças 
são consideradas atores, com um papel mais ou menos ativo, mas 
sempre importante no conhecimento que se constrói acerca delas, 
tem uma história relativamente recente. Também assim é a história 
da ética na pesquisa com crianças. (FERNANDES, 2016, p. 761). 

 

 

Ainda conforme Fernandes (2016), os primeiros trabalhos científicos que 

discutiram a ética na pesquisa com crianças surgem em meados da década de 

1990. A autora cita os trabalhos de Alderson (1995) como pioneiros nessa 

discussão, que foi se intensificando, vencendo os argumentos que mantinham a 

criança na invisibilidade e afastada dos processos de pesquisa. Assim, a discussão 

em torno da ética na pesquisa com crianças vem sendo construída a partir do 

esforço teórico, no campo da Sociologia da infância, da Psicologia, da Educação e 

da pesquisa (auto)biográfica (PASSEGGI, 2014; 2016), com o objetivo de consolidar 

a concepção de criança como ser social, criativo, que é produto e produtora de 

cultura e de história, portanto, sujeito de direito, cidadã. (KRAMER, 2002). 

Nessa perspectiva, o princípio do pesquisar com crianças traz o desafio 

de pensar na escolha de um método participativo que respeite a condição de ser 

criança, em sua alteridade, centrado no seu interesse e participação. De acordo com 
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Francischini e Fernandes (2016), no processo de investigação, dentre as principais 

questões éticas em pesquisa, é preciso assegurar às crianças: o direito à 

explicitação da proposta da pesquisa, de forma que o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) seja de fato uma escolha; o respeito aos direitos de 

privacidade e confidencialidade; informações sobre possíveis benefícios e a garantia 

de que não serão submetidas a situações de risco; o direito de não-participação; o 

direito de deixar de participar da investigação em qualquer momento; o direito de ter 

acesso aos resultados; a garantia de que os custos da participação serão de 

responsabilidade do pesquisador (se necessário deslocamento, alimentação...), e de 

que a participação se dará em horários que não prejudiquem outras atividades 

exercidas por elas. 

No Brasil, o Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução 196/96, 

estabelece critérios e orientações voltados para o desenvolvimento de pesquisas 

que envolvam seres humanos (BRASIL, 1996). De acordo com Passeggi e Rocha 

(2012), essa Resolução preconiza que o desenvolvimento científico e tecnológico 

deve acontecer em benefício do ser humano, assegurando que o processo de 

obtenção do conhecimento não se configure em constrangimento, sequelas ou 

abuso de poder sobre os participantes da pesquisa. Isso reforça a necessidade de 

atentar para os cuidados éticos e metodológicos em pesquisa que tem a criança 

como participante, de forma que garanta sua integridade e a não violação de seus 

direitos.  

Torna-se importante destacar ainda que, em 07 de abril de 2016, o 

Conselho Nacional de Saúde publicou a Resolução Nº 510, que dispõe sobre as 

normas aplicáveis à pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, que vem reforçar os 

cuidados éticos com o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos 

participantes das pesquisas científicas que envolvem seres humanos. Essa 

Resolução é importante, especialmente, pelo reconhecimento das “especificidades 

éticas das pesquisas em Ciências Humanas e Sociais e de outras que se utilizam de 

metodologias próprias dessas áreas, dadas as suas particularidades.” (BRASIL, 

2016). 

Segundo Francischini e Fernandes (2016, p. 63, grifos nossos): “o 

trabalho do investigador é de tessitura de três dimensões [direitos, deveres, 
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danos/benefícios] de forma que resultem do processo de pesquisa dinâmicas que 

contribuam para fortalecer os direitos, acautelar os deveres e salvaguardar o bem-

estar das crianças”. Nesse sentido, a construção do protocolo de pesquisa, para 

assegurar a ética na pesquisa, deve atentar para os direitos, os deveres e os 

danos/benefícios inerentes aos seres humanos no desenvolvimento da pesquisa. 

Dessa forma, o protocolo deve apresentar uma dinâmica condizente com essas três 

dimensões éticas da pesquisa com criança. 

O protocolo utilizado no desenvolvimento da pesquisa, conduzida para a 

elaboração desta Tese, seguiu os mesmos procedimentos utilizados na pesquisa 

“Narrativas da infância: o que contam as crianças sobre a escola e os professores 

sobre a infância” (PASSEGGI, et. al., 2014a), financiada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MCTI/CNPQ/Universal - processo nº 

462119/2014-9), desenvolvida pelo GRIFARS/UFRN-CNPq, em parceria com outros 

grupos de pesquisa do Brasil e de universidades estrangeiras. Atendendo às 

exigências e orientações do Comitê de Ética, o protocolo foi pensado com o cuidado 

de assegurar o compromisso com os critérios éticos da pesquisa com criança. 

O protocolo compreende a realização de rodas de conversas com 

crianças de 06 a 12 anos de idade, em grupos de no mínimo 03 e no máximo 05 

crianças, respeitando o limite de tempo que não deve ultrapassar uma hora de 

conversa. A gravação em áudio e/ou em vídeo se faz importante para captar, além 

das palavras, os gestos, olhares, movimentos, expressões corporais e entonações 

que acompanham o diálogo. Gravar permite “ouvir os ditos e não ditos, ‘escutar’ os 

silêncios que também poderão nos revelar elementos dessa dinâmica social.” 

(ALESSI, 2014, p. 109, grifos no original). Antes da realização das rodas de 

conversa, foram feitos contatos informais com as crianças em suas atividades diárias 

na escola. Participamos das aulas, alternando momentos da sala de aula e 

momentos recreativos, em que falamos da pesquisa para elas e perguntamos sobre 

o interesse que podiam ter para participar da pesquisa.  

Apresentamos a proposta de pesquisa e o protocolo aos responsáveis 

pela escola e aos pais das crianças, submetendo-os à sua apreciação. O Termo de 

Anuência foi assinado pela diretora da escola, e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e a Autorização de Uso de Áudio e de Imagens, foram 
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assinados pelos responsáveis pelas crianças. No TCLE, foi explicitado o 

procedimento da roda de conversa, os riscos e benefícios, o compromisso da 

pesquisa com o direito de não participação, caso a criança não quisesse participar 

ou deixar de participar, e o direito de privacidade e confidencialidade. 

As rodas de conversa se apresentam como técnica de construção de 

dados pertinentes para a pesquisa com crianças, especialmente, por possibilitarem a 

construção dos dados de forma participativa, mediante a partilha de pensamentos, 

percepções, críticas e sugestões que emergem nas experiências narradas pelas 

crianças. As rodas de conversa contemplam ainda três dimensões da construção da 

narrativa que não se separam da essência da vida e do ser: temporalidade, relações 

interpessoais/sociais e linguagem. Compreendem a construção de um discurso 

coletivo, com momentos de escuta e de fala, alimentado, tanto pela interação entre 

os pares, que complementam, discordam ou concordam com a fala um do outro, ou, 

simplesmente silenciam e refletem, quanto pela interação com a pesquisadora e, 

simbolicamente, com o Alien.  

Conforme Warschauer (2004), a roda não é uma técnica que possa ser 

reproduzida independente da sensibilidade e do envolvimento das pessoas. Por 

isso, o protocolo da pesquisa se desenvolveu, como já anunciamos, numa situação 

de “faz de conta” com a presença de um brinquedo, simbolizando um pequeno 

alienígena, o Alien. A situação de faz de conta tinha como função promover a 

ludicidade e fazer do Alien um mediador entre pesquisadora e criança, de modo a 

estimular o imaginário infantil e a espontaneidade e despertar a sua atenção e 

interesse pela atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

Figura 3 - Alien, o extraterrestre do protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016. 

 

 

Além disso, o Alien se apresenta também como um mediador simbólico 

para desvincular a criança de qualquer situação de constrangimento no 

desenvolvimento da conversa, promovendo uma relação de igualdade na pesquisa 

entre os participantes (pesquisador, crianças e Alien).  

As rodas de conversas foram organizadas em torno de três momentos: 1. 

Abertura (momento de apresentação do Alien); 2. Diálogo (conversa das crianças 

com o Alien e a pesquisadora); 3. Fechamento (retorno do Alien a seu planeta). 

Conforme explicitam Passeggi et. al. (2014a)  
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Na abertura, apresentamos o Alien, que vem de um planeta distante 
e está muito curioso para saber o que é a escola. A conversa segue 
um pequeno roteiro, pensado previamente pela equipe de 
pesquisadores, mas nos deixamos, em todas as ocasiões, contagiar 
pela palavra das crianças que contavam sua vida na escola. No 
fechamento da conversa, anunciávamos que Alien tinha pressa de 
voltar para o seu planeta e contar o que aprendera com as crianças 
na escola. Dizíamos então à criança que se ela desejasse poderia 
enviar uma mensagem para as crianças do planeta do Alien que ele 
entregaria a seus amigos. Nós as deixamos livres para escrever, 
desenhar ou falar. (PASSEGGI et. al., 2014a, p. 23).  

 

 

As rodas de conversa propiciam um momento de interação natural e 

espontâneo, pois promovem situações de empatia entre as crianças, a pesquisadora 

e o Alien, propiciando o desenvolvimento afetivo entre elas e a construção de 

vínculos. A configuração espacial da roda é a de um círculo em que todos se veem, 

por essa disposição de interação social, ela promove a convivência e o diálogo de 

forma livre e horizontal. O sentar-se no chão juntos, crianças, pesquisadora e Alien, 

simboliza ainda mais essa horizontalidade, sinônima de igualdade de posições. 

Nessa configuração, pesquisadora, crianças e Alien se tornam um grupo, 

proporcionando as condições necessárias para que as crianças se percebam 

participantes ativas na pesquisa. 

 

 

A ideia do alienígena é a de provocar o distanciamento necessário à 
imaginação e à reflexão crítica, consideradas necessárias a um 
movimento de negociação cultural, de modo a dar possibilidades da 
criança, com eventuais conflitos, desenvolver meios de sedução e de 
persuasão, ao se situar diante do alienígena, para envolvê-lo naquilo 
que diziam. O alienígena desempenhava, assim, a função de 
mediador da construção narrativa, permitindo maior familiarização da 
criança com o pesquisador, que tenta se aproximar do universo 
infantil e das crianças, respeitando as diferenças entre eles. 
(PASSEGGI et. al., 2014b, p. 91). 

 

 

Cada grupo de crianças participou da roda de conversa duas vezes. A 

primeira, para gravar as rodas. A segunda, para assistir à gravação, onde podiam se 

expressar livremente sobre a participação delas na conversa. Antes desse segundo 
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momento, a criança era consultada sobre seu desejo, ou não, de se ver na 

gravação. Após a construção das narrativas através das rodas de conversa com as 

crianças, realizamos sua transcrição. Como de conformidade com o protocolo da 

ética na pesquisa, o nome da criança não pode ser revelado, utilizamos nas 

transcrições e análises nomes fictícios que tivessem a mesma letra inicial dos nomes 

verdadeiros das crianças. 

O procedimento das rodas de conversa privilegia a narrativa e o 

pensamento das crianças a partir do significado que dão aos fatos e à vida. Ele 

prioriza o ambiente natural na constituição dos dados, em que o pesquisador 

assume o papel de observador participante e mobilizador da conversa, e apresenta 

uma preocupação mais aguçada com o processo do que com o resultado. 

(PASSEGGI, 2014). Admitimos como premissa que a narrativa da criança está 

carregada de representações construídas em seu meio social e cultural e 

transmitidas para ela desde tenra idade. É importante, portanto, atentar para esse 

aspecto, pois a criança expressa em suas narrativas os acontecimentos que 

vivencia, a forma como ela se apropria dele e como se percebe nessas vivências. 

Por essa razão, é importante criar espaços para a construção de suas narrativas, 

seja em casa, na sala de aula, ou em outros contextos de pesquisa.  

 

 

Nas pesquisas que têm como foco de produção e de análises dos 
dados as narrativas com crianças, é necessário propiciar a elas um 
espaço lúdico em que sejam oferecidas ferramentas semióticas 
(contos, desenhos, brinquedos) através das quais a criança possa se 
expressar, pensar sobre si mesma e/ou sobre o mundo, enfim narrar. 
(DE CONTI, PASSEGGI, 2014, p. 149) 

 

 

Assim, as reflexões aqui postas, seguidas da apresentação do protocolo 

utilizado nesta pesquisa, demonstram as preocupações e cuidados que permearam 

sua realização, de modo a construir uma metodologia coerente com os princípios 

epistemológicos da pesquisa (auto)biográfica em educação com crianças, a partir de 

uma dinâmica participativa, que não só assegurasse o bem-estar da criança, mas 

também se apresentasse como um modo de escuta e de construção narrativa, se 
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propondo a ouvir o que a criança tinha a dizer sobre o seu meio social, sobre ela 

mesma, sobre a escola. 

3.2.2 A entrada no campo de pesquisa e a realização das rodas de conversa 

– relato do diário reflexivo da pesquisadora 

Ao investigar em educação, especialmente, a partir de experiências 

narradas por crianças se faz necessário, primeiro, assumir os riscos do vazio; 

depois, não se assustar quando não entender devidamente o que elas narram; 

finalmente, compreender que não há como lançar mão de técnicas controladas, 

subordinadas a hipóteses e variáveis objetivas, pois se trata de investigar num 

campo de conhecimento em que a subjetividade, temporalidade, a linguagem e as 

relações sociais são marcas fundamentais deste tipo de pesquisa. Nesse sentido, no 

processo de elaboração e execução do protocolo de pesquisa é necessário que 

exista flexibilidade e abertura para o novo, para o imprevisto, para um processo que 

constrói e se reconstrói todo tempo, sem com isso perder de vista o rigor científico. 

Conforme já dissemos, nosso primeiro contato com a escola se deu 

quando colaboramos com a pesquisa coordenada por Xypas (2013), em 2013, 

período em que conhecemos também a comunidade do Arrojado. Após o ingresso 

no doutorado, retornamos à Escola em abril de 2014, pois pelo calendário letivo, a 

escola estaria em aula. Contudo, os professores haviam deflagrado greve logo no 

início das aulas, em março. Durante a visita, a Direção relatou a preocupação com o 

quantitativo de matrículas, e que, em virtude da greve dos professores do município, 

muitos pais estavam optando por matricular os filhos na escola da rede estadual, 

situada na zona urbana.   

 

A Escola que funcionava em dois turnos, só teve matrículas para fechar turmas em um 
turno. Com a greve dos professores do município, muitos pais estavam levando a matrícula 
de seus filhos para a escola estadual que funcionava na zona urbana. Ao relatarmos sobre 
nossa intenção de pesquisar com as crianças do Arrojado, ouvimos este comentário na 
secretaria da escola: “Elas são fraquinhas, apresentam muitas dificuldades de 
aprendizagem”. A Diretora completou: “Não sei se você vai conseguir que elas falem, quase 
não falam, não sei se vão lhe ajudar”. Marcamos com a direção um outro momento para 
voltar à Escola, quando os professores retornassem da grave.  
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Diário de reflexivo da pesquisadora: 02 de abril de 2014. 

 

Durante esse tempo de greve da escola, reescrevemos a proposta da 

pesquisa, inserindo o protocolo das rodas de conversa utilizado nas pesquisas do 

GRIFARS. Planejamos os momentos das rodas, organizamos o Termo de Anuência 

da Escola, o TCLE e o Termo de Autorização de Uso de Áudio e Imagens para levar 

junto com a proposta que seria apresentada à Direção da escola, às crianças e aos 

pais das crianças.  

Ressaltamos que no processo de reconstrução da pesquisa, refletimos 

muito sobre os comentários que ouvimos, relacionando o preconceito presente nos 

discursos de professores e gestores da escola (crianças fraquinhas – em relação à 

capacidade de aprender) aos estigmas construídos historicamente em torno da zona 

rural, da escola do campo e do povo do campo. O reflexo desse estigma soava 

ainda mais forte, quando voltado para as crianças negras, em condições de 

vulnerabilidade socioeconômica, oriundas da comunidade do Arrojado, 

remanescente de quilombo, mais distante da escola, com pouco acesso à cultura do 

desenvolvimento, especialmente, no que se refere aos meios de comunicação e 

informação.  

Logo após a retomada das aulas, com o término da greve dos 

professores, voltamos à escola e apresentamos a proposta de pesquisa à Diretora e 

aos professores, momento em que a Direção da escola assinou o Termo de 

Anuência, autorizando nossa entrada para realização da pesquisa. Aproveitamos 

para conversar com a diretora e os professores sobre a possibilidade de 

participarmos de alguns momentos das aulas, por turma, com o objetivo de observar 

as crianças e estabelecer um primeiro contato com elas antes da realização das 

rodas de conversa.  

 

Em conversa com os professores, ouvimos novamente sobre suas percepções em torno das 
crianças do Arrojado: “São fraquinhas”, “Não tem jeito de aprenderem”, “São desatentas”, 
“Não interagem, a gente precisa ficar em cima, puxando deles, pra vê se sai alguma coisa”, 
“Será que vão falar alguma coisa?”, “Você escolheu as mais fraquinhas!”. De fato, eram as 
crianças que apresentavam maiores dificuldades de aprendizagem e de interação. Mas, 
existiam entre elas as exceções. Retornamos à escola nos dias 23 e 24 de julho de 2014. 
Passamos todo o horário de aula junto com as crianças, alternando de sala, e também no 
horário do intervalo, conversando, observando e buscando interagir com elas. Nesses dois 
dias de contato com as crianças, falamos para elas da pesquisa, perguntamos do interesse 
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em participar das rodas de conversa com o Alien. Apesar de muito tímidas, demonstraram 
interesse de imediato.  
 
Diário de reflexivo da pesquisadora: 26 de julho de 2014. 

 

Em virtude da dificuldade de juntar todos os pais na escola para que 

pudéssemos apresentar a proposta da pesquisa e pedir a autorização da 

participação das crianças, a Diretora sugeriu que fôssemos até à comunidade do 

Arrojado, e se disponibilizou para nos acompanhar. Assim, no dia 25 de julho de 

2014, fomos à casa de cada criança da comunidade do Arrojado, que se mostrara 

interessada em participar da pesquisa. Falamos para elas da pesquisa, 

apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, solicitando a seus 

pais a autorização para a participação de seus filhos na pesquisa. Não encontramos 

nenhuma resistência, nem por parte dos pais para a assinatura do TCLE, nem por 

parte das crianças para participar da pesquisa. 

Em 29 de julho de 2014, realizamos as rodas de conversa com as 

crianças do Arrojado, na escola. Conforme fomos alertadas pela diretora, algumas 

crianças faltaram. Em virtude da situação de ausência das crianças e para não 

frustrar as crianças que compareceram para participar da pesquisa, não 

obedecemos ao protocolo que estabelecia o mínimo de 03 crianças para uma roda 

de conversa, nem consideramos a composição de um grupo com crianças da 

mesma faixa etária e ano escolar. Assim, realizamos as rodas com os grupos 03 e 

06, formando-os cada um deles com apenas duas crianças, o Alien e a 

pesquisadora, conforme constam na Tabela 03.   

As rodas de conversa foram realizadas, portanto, com 16 crianças, que 

distribuímos em seis grupos. As crianças se mostraram muito curiosas, 

especialmente, em relação ao Alien. E nós estávamos muito ansiosas, 

principalmente, em virtude dos comentários de que as crianças do Arrojado falavam 

pouco. De fato, as durações das rodas de conversa foram muito curtas, pausadas 

por muitos silêncios, algumas se limitaram apenas a gesticular sim ou não com a 

cabeça. 

 

Iniciamos a realização das rodas de conversa no dia 29 de julho de 2014 com as crianças 
da comunidade do Arrojado, seguindo o rito do protocolo das rodas de conversa. Primeiro, 
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com a abertura, onde apresentamos o Alien e dissemos o motivo de estarmos ali. O Alien, 
que era de outro planeta, veio para saber das crianças sobre a escola, pois no planeta onde 
vive não tem escolas. As crianças ficaram surpresas com a informação de existir um planeta 
sem escola, e se mostraram atentas para saber o que queria o Alien conhecer sobre a 
escola. No passo seguinte, buscamos desenvolver um diálogo com as crianças a partir de 
um roteiro previamente pensado para o momento. Contudo, a conversa não fluiu como 
esperávamos. As crianças se limitaram a enunciar frases curtas e a se comunicarem 
fazendo gestos com a cabeça. Fechamos as rodas anunciando que o Alien iria retornar ao 
seu planeta e contar tudo o que aprendera com elas para seus amigos, e caso necessitasse, 
voltaria para conversar mais um pouco com elas.  
 
Diário de reflexivo da pesquisadora: 30 de julho de 2014. 

 

Ao nos debruçar sobre as transcrições das conversas, os silêncios, as 

frases curtas, com que iam constituindo a narrativa em cada grupo, trouxeram 

muitas preocupações. As perguntas que soavam em nosso pensamento eram: o que 

iremos analisar aqui? O que nos dizem essas narrativas de relevante para 

construção e defesa de uma Tese? Essas narrativas vão nos ajudar a entender o 

objeto de estudo proposto pela pesquisa? Ao reler as transcrições e rever os vídeos 

das rodas de conversas, observamos que as crianças traziam, embora timidamente, 

perspectivas em relação à escola, e iam apresentando o sentido que a escola tinha 

para elas.  

Decidimos, portanto, ampliar a participação de crianças na pesquisa, 

trazendo grupos formados por crianças das diferentes comunidades atendidas pela 

escola. A ideia era comparar as narrativas, e especialmente, testar o protocolo com 

outras crianças de contextos rurais diferentes. Conversamos com a direção da 

escola, e pedimos que juntamente com os professores nos indicassem pelo menos 

04 crianças de cada turma para realizarmos outras rodas de conversa. Assim, 

realizamos mais cinco rodas de conversa, incluindo mais 18 crianças como 

participantes da pesquisa. 

Observamos nas transcrições das narrativas dos grupos, construídas nas 

rodas de conversa, que as crianças traziam dados relevantes sobre suas 

experiências escolares. Elas expressavam suas percepções sobre a escola, e o 

modo como elas interagiam com essa instituição social. Na medida em que líamos 

as transcrições, fomos nos convencendo do quanto as narrativas elaboradas pelas 

crianças eram potencialmente relevantes para a compreensão de toda a 

problemática que envolve a escola do campo.  
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Em 2014, realizamos, portanto, 06 rodas de conversa com as crianças do 

Arrojado e mais 05 com crianças de outras comunidades rurais, totalizando 11 rodas 

de conversas com pequenos grupos de no mínimo duas e no máximo quatro 

crianças, na faixa etária de 06 a 12 anos de idade. As rodas de conversa foram 

registradas em vídeo, com duração de 14 a 20 minutos cada uma. Nessas rodas de 

conversa, realizadas em 2014, as crianças discorreram sobre: o que fazem na 

escola; de que gostam e não gostam na escola; como os pais participam de sua vida 

escolar; o que era preciso para ir à escola; como se comportam na escola; por que e 

para que vêm à escola. Esses temas foram imporntantes para compreender como 

essas crianças se relacionavam na escola e com a escola, e o sentido que atribuíam 

a ela.  

Durante o processo de análise dos dados, observamos que as narrativas 

das crianças se limitavam a evocar suas vivências na escola. Objetivando ouvir as 

crianças sobre suas experiências escolares, relacionadas à totalidade de suas 

vivências, incluindo o ambiente da escola, da comunidade e do lar, ou seja, que 

discorressem, também, sobre a relação da escola com outros lugares de 

experiências e de vida, voltamos a realizar, em 2016, novas sessões de rodas de 

conversa. Nessas rodas, as crianças contaram sobre: o lugar onde moravam; como 

utilizam o que aprendem na escola em casa/na comunidade; o que fazem quando 

não estão na escola; diferença entre sítio e cidade; como seria a vida sem escola.  

Assim, realizamos o protocolo, introduzindo a conversa com o retorno do 

Alien à escola, pois ao contar para as crianças de seu planeta tudo o que ouviu, elas 

o encheram de perguntas e curiosidades que ele não soube responder, por isso, 

resolveu voltar para conversar novamente com as crianças. Tivemos, portanto, duas 

sessões de rodas de conversa com as mesmas crianças, na mesma escola, em 

tempos diferentes: a primeira sessão de rodas em 2014; e a segunda, em 2016. E 

nesse intervalo, muitas mudanças aconteceram, como mencionamos anteriormente, 

desde a estrutura física e organização dos espaços da escola, ao desenvolvimento e 

crescimento das crianças.  

Naturalmente, a idade das crianças não era a mesma, nem o ano escolar. 

Além disso, nesse período, como já relatado, a escola passou por reforma em sua 

estrutura. É importante registrar a receptividade que tiveram com o Alien, 
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especialmente, na segunda sessão de rodas de conversa, onde se mostraram 

felizes em rever o Alien e mais à vontade em conversar. Ao término da segunda 

sessão, abrimos um espaço para que escrevessem ou desenhassem para o Alien, o 

que fizeram com bastante empolgação. Os desenhos feitos pelas crianças ilustram a 

capa da Tese e os recados se encontram anexos, no final da Tese. 

Destarte, em perspectiva diferenciada, ou seja, a partir do que contam as 

crianças, a pesquisa realizada tomou como objeto de estudo o sentido da escola 

para crianças que vivem e estudam no campo. Para compreender o sentido, é 

necessário perceber nas narrativas construídas, nas rodas de conversa, como a 

experiência escolar é sentida e vivida pelas crianças, não só na escola, mas em 

todos os lugares e espaços que vivem e transitam. A experiência se move numa 

relação construída entre criança e escola, entre o mundo da criança e o mundo da 

escola. Deste modo, assumimos aqui a perspectiva de Larrosa Bondía (2002), de 

pensar a educação, neste caso, a escola do campo, a partir do par: 

experiência|sentido.  

3.2.3 As crianças participantes da pesquisa 

Os participantes da pesquisa eram crianças de 06 a 12 anos de idade, da 

zona rural de Portalegre, Rio Grande do Norte, que estudam na escola do campo 

“Manoel Joaquim de Sá”, da rede municipal de ensino. Em geral, são filhos de 

pequenos agricultores, que em alguns casos, para complementar a renda, trabalham 

na cidade como pedreiro, pintor, empregada doméstica, dentre outras atividades 

produtivas. No conjunto de crianças dessa escola na zona rural, identificamos um 

grupo de crianças negras que residem na comunidade do Arrojado, certificada pela 

Fundação Cultural Palmares (FCP) como remanescente de quilombo, através do 

processo Nº 01420.003230/2006-46. (BRASIL, 2017). Participaram da pesquisa 34 

crianças, sendo 16 da comunidade do Arrojado, e 18 das demais comunidades 

rurais atendidas pela escola. 

Como realizamos duas rodadas de conversa com cada grupo em 

períodos diferentes (2014- 2016), a distância entre eles repercutiu na mudança de 
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idade e do ano escolar de cada participante, conforme demonstram as tabelas a 

seguir, onde apresentamos uma síntese dos grupos das crianças que participaram 

das rodas de conversa, identificando-as com os nomes que receberam na pesquisa, 

com a idade e ano em que se encontravam nos dois momentos em que realizamos 

as rodas de conversa. Na Tabela 03, organizamos os grupos de crianças da 

comunidade do Arrojado, e na Tabela 04, os grupos de crianças de diferentes 

comunidades rurais atendidas pela escola. 

A escolha das crianças e a realização das rodas de conversa se deram, 

primeiro, priorizando as crianças da comunidade do Arrojado. Para ampliar e 

diversificar o quantitativo de participantes, pedimos que os professores indicassem 

crianças de diferentes comunidades rurais para participação na pesquisa, formando 

outros grupos de rodas de conversa. Assim, com o quantitativo total de 34 crianças 

formamos 11 grupos para a realização das rodas, sendo 06 grupos formados com 

crianças do Arrojado (Tabela 03) e 05 grupos formados com crianças de diferentes 

comunidades rurais (Tabela 04).  

De maneira geral, podemos caracterizar a vivência no campo pela 

dificuldade de acesso a saneamento básico, à escola, à saúde, a supermercados e a 

outros direitos sociais. Observamos que as condições de vida das crianças nesse 

contexto, em especial, com relação às dificuldades enfrentadas, enquanto residentes 

do campo, são aspectos importantes de serem observados nas análises de suas 

narrativas. São crianças pobres, marcadas pela condição dos pais como agricultores 

assim como pela discriminação e exclusão social que o povo do campo carrega 

historicamente. A leitura de suas narrativas, em muitos momentos, seja mediante 

frases curtas, simples gestos, ou silenciamentos, se apresentam, muitas vezes, 

como denúncias sobre a condição de ser criança no e do campo.  

Tanto as crianças do Arrojado, quanto as crianças das demais 

comunidades rurais atendidas pela escola descrevem a zona rural, em suas 

narrativas, como lugar de liberdade, de brincadeiras e de sociabilidade. Evocam 

jogos em campos de futebol, banhos em açude, contato e cuidado com os animais e 

com plantações; além se referirem à tranquilidade e segurança da vida no campo. O 

que demonstra que, para essas crianças, o campo lhes propicia viver o seu tempo 

de infância com liberdade e criatividade, e na medida do possível, em sua plenitude 
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como crianças.  Nessas condições, as crianças falam da alegria de se sentirem 

livres no campo, e de poder ter brincadeiras com elementos da natureza, que os 

consideram sempre de forma lúdica, o que pode estar na raiz de se mostrarem como 

crianças muito felizes e alegres. Além disso, em suas narrativas falam do contexto 

de vida no campo, alertando que desde cedo vivem experiências e atividades que 

desenvolvem a cooperação com seus familiares, e que as aprendizagens de valores 

e de crenças começam com as tarefas que assumem no auxílio às atividades 

desenvolvidas pelos pais, seja na agricultura, seja no lar. 

a) Crianças da Comunidade do Arrojado 

As crianças da comunidade do Arrojado constituem um grupo de crianças 

negras, que apesar dos avanços das políticas de promoção da igualdade racial, 

sofrem diariamente o preconceito e a discriminação, herdados do histórico de 

escravidão, a que o povo negro foi submetido no Brasil. Os resquícios da sociedade 

arcaica, colonial e escravista, ainda presentes no contexto emergente, mesmo com 

as lutas e políticas de reparação, relativas ao processo histórico de escravidão, 

discriminação, negação de direitos e de oportunidades, ainda aparecem no cotidiano 

das relações sociais e da escola que frequentam. 

Dentre as participantes da pesquisa, encontravam-se também crianças 

com condições de vida mais precárias, residentes em uma comunidade rural 

distante da cidade, sem saneamento básico, sem posto de saúde, sem escola, com 

péssimos serviços de telefonia e TV. Maior parte de suas famílias vive da agricultura 

de subsistência, com ajuda do auxílio que recebem do Programa “Bolsa Família” do 

Governo Federal. O que agrava ainda mais a situação de pobreza dessas crianças é 

o clima semiárido da Região, que submetem as famílias a longos períodos de seca, 

e somado a falta de investimento por parte do poder público em tecnologias e ações 

de convivência e de desenvolvimento com o semiárido, limita, e muitas vezes 

inviabiliza, a prática da agricultura e da criação de animais.  

A Tabela 03, por exemplo, que sistematiza o grupo de crianças do campo, 

que pertence à comunidade do Arrojado, num total de 16 crianças, com idades que 
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variavam de 06 a 12 anos, em 2014, e de 09 a 14 anos, em 2016, possibilitou uma 

leitura sobre esse histórico de exclusão, especialmente, quando observamos a 

distorção idade-ano escolar. As crianças apresentam idades mais avançadas por 

ano escolar nos dois momentos em que realizamos as rodas de conversa – em 2014 

e 2016, o que expressa dificuldades de aprendizagem e discrepância idade-ano 

escolar para essas crianças, em relação às crianças das demais comunidades 

(Tabela 04 – Grupos das crianças de comunidades rurais não quilombolas). 

Na escola, a percepção dos professores e gestores em torno dos 

processos de aprendizagem das crianças do Arrojado, é a de que são elas que mais 

apresentam dificuldades, por isso, se justifica que sejam as mais atrasadas, no que 

se refere à discrepância idade-ano escolar. Sobre as causas das dificuldades de 

aprendizagem e do atraso em que a maioria se encontra em termos de ano escolar, 

os professores relatam que são as que mais faltam aula, o que prejudica o processo 

de aprendizagem. 

 Ressaltamos que, tendo em vista que não há escola na comunidade, 

eram as crianças que residiam mais distante da escola e que precisavam percorrer 

cerca de dois quilômetros de ladeira para ir e voltar de transporte escolar que eram 

as mais prejudicadas do ponto de vista da defasagem escolar. Outro dado 

importante, é que eram as crianças que mais adoeciam de gripe e outras viroses, e 

que pela falta de serviços de saúde na comunidade, precisavam se deslocar para 

outra comunidade ou para a zona urbana, ou mesmo outras cidades da Região, para 

ter atendimento de saúde.  

Conforme já observamos, as crianças do Arrojado eram as mais tímidas, 

mais caladas e fechadas em seus próprios grupos. Quando realizamos as primeiras 

rodas de conversa, em 2014, eram poucas as crianças que já sabiam ler e escrever. 

Por essa razão, despertou nossa atenção, em 2016, o desejo que elas 

manifestavam de mostrar que sabiam ler e escrever, principalmente, quando 

abrimos espaço para que escrevessem algum recadinho para o Alien. 

 

No cotidiano da escola, o comportamento das crianças do Arrojado chamou a atenção. Nos 
momentos de intervalo, de recreação e de atividades de grupos em sala, se mostravam 
sempre reservadas e agrupadas entre elas. Isso pode ser revelador da cultura comunitária e 
do isolamento em que vivem na comunidade do Arrojado, distante da cidade e das outras 
comunidades, de difícil acesso e com poucos recursos de informação e comunicação. Em 
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virtude da localização da comunidade, os sinais de Internet e TV que têm acesso ainda são 
precários. Observamos essas dificuldades quando visitamos e conversamos com os pais e 
responsáveis pelas crianças na comunidade, na ocasião em que levamos os TCLEs para 
pedir a permissão da participação das crianças na pesquisa. 
 
Diário de reflexivo da pesquisadora: 30 de julho de 2014. 

 

  Mesmo em seus agrupamentos isolados na escola, esse cotidiano 

possibilita que essas crianças tenham contato com outros modos de vida, de 

comunicação e com outras culturas. Essa relação entre pessoas e lugares diferentes 

que se encontram na escola viabiliza suas vivências no tempo da conectividade, 

pois, se conectam e se relacionam com outras experiências e culturas 

compartilhadas entre crianças, entre servidores e professores, e entre pessoas de 

outras comunidades. 

Apesar das dificuldades enfrentadas diariamente para frequentar a 

escola, postas pelas condições de exclusão social do lugar que habitam, 

especialmente, pela falta de assistência de serviços públicos básicos (como saúde, 

educação e saneamento básico), as crianças não abandonam a escola, que 

apresenta para elas outras formas de vida e de cultura, seja por meio da 

aprendizagem da leitura e da escrita, como pelos encontros que lhes proporciona.  
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Tabela 3 - Grupos de crianças da comunidade do Arrojado 

 

Grupos Participantes Idade | Ano escolar5 

Em 2014 Em 2016 

1 Carlos 

Eduardo 

Robson 

7 anos 

7 anos 

6 anos 

 
1º ano 

 

9 anos 

9 anos 

8 anos 

 
3º ano 

 

2 Sandro 

Hudson 

Márcio 

8 anos 

9 anos 

8 anos  

 
2º ano e 3º 

ano 

11 anos 

12 anos 

10 anos 

 
4º ano e 5º 

ano 

3 Tainá 

Valéria 

7 anos  

8 anos   

2º e 3º ano 
 

10 anos  

11 anos 

4º e 5º ano 

4 Maria 

Vic 

Nando 

11 anos 

9 anos 

11 anos  

 
4º ano 

 

13 anos 

11 anos 

13 anos 

 
6º ano 

 

5 Wigna 

Lílian 

Vera 

10 anos 

11 anos 

11 anos 

 
5º ano 

 

12 anos 

13 anos 

13 anos 

 
7º ano 

 

6 Larissa 

Edina 

12 anos  

12 anos 

 
6º ano 

14 anos 

13 anos 

8º ano 
 

Total 16 crianças 06 a 14 anos | 1º a 8º ano 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, considerando os grupos por idade e ano escolar, 2016. 

                                                           
5
 Algumas crianças apresentam diferença de três anos entre as idades que tinham no momento em que realizamos as rodas de conversa em 2014 e o momento das rodas em 

2016. Isso ocorre porque no mês em que realizamos o segundo momento de rodas de conversa em 2016, essas crianças já tinha feito aniversário. O mesmo caso ocorre com as 

idades das crianças da Tabela 04. 
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b) Crianças de diferentes comunidades rurais 

As crianças das demais comunidades rurais atendidas pela escola e 

participantes da pesquisa se apresentavam de forma mais desinibidas e mais 

espontâneas para a comunicação. Algumas moram bem perto da escola, não 

precisando utilizar o transporte escolar. Cada comunidade rural apresenta suas 

particularidades, tanto no que se refere à quantidade de pessoas, de casas, de 

distância da escola, distância da cidade, quanto de oferta de serviços públicos 

básicos. As crianças são de famílias que têm como principal meio de sobrevivência 

a agricultura, e boa parte também é beneficiária do Programa Bolsa Família. 

Conforme relataram os professores, diferentemente das crianças do Arrojado, 

poucas crianças das demais comunidades faltam a aula, e quando faltam não é 

considerado um evento rotineiro. 

É possível observar com clareza a diferença na distorção idade-ano 

escolar entre as crianças quando comparamos a Tabelas 03 (grupos do Arrojado) e 

a Tabela 04 (grupos de diferentes comunidades rurais). Não encontramos nenhuma 

criança dos grupos da Tabela 04 fora da faixa etária para o ano escolar em que se 

encontrava. Existem as que também apresentam dificuldade de aprendizagem, mas 

o número de crianças que já sabia ler e escrever, quando realizamos as primeiras 

rodas de conversa, supera o quantitativo das crianças do Arrojado, que ainda não 

tinha desenvolvido essas habilidades. 

No cotidiano da escola, elas estavam sempre envolvidas em todas as 

atividades, seja nos momentos de intervalo, de recreação e de atividades de grupos 

em sala, interagiam, conversam, brincam. Têm mais contato com a cidade e com 

pessoas da cidade, diariamente, e algumas delas moravam na cidade. Boa parte 

delas tem Internet e TV em casa. Obsevamos durante a pesquisa de campo que 

demonstram um pouco de indiferença frente ao comportamento isolado das crianças 

do Arrojado. Muitas têm pais, irmãos ou primos que trabalham ou estudam na 

cidade, mesmo morando no sítio.  
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Tabela 4 - Grupos de crianças de diferentes comunidades rurais  

 

Grupos Participantes Idade | Ano escolar 

Em 2014   Em 2016 

1 

Helô 

Vivi 

Myrla 

Bia 

6 anos 

6 anos 

6 anos 

6 anos 

 
 

1º ano 
 

9 anos 

8 anos 

9 anos 

9 anos 

 
 

3º ano 
 

2 

Cláudia 

Kely 

Gaspar 

7 anos 

8 anos 

7 anos 

2º e 3º 

8 anos 

9 anos 

8 anos 

 
4º e 5º ano 

 

3 

Lulu 

Kauã 

Henry 

Rafa 

8 anos 

8 anos 

8 anos 

8 anos 

 
 

4º ano 
 

10 anos 

11 anos 

10 anos 

11 anos 

 
6º ano 

 
 

4 

Duda 

Jean 

Marta 

Raul 

9 anos 

9 anos 

9 anos 

9 anos 

 
 

5º ano 
 

12 anos 

12 anos 

11 anos 

12 anos 

 
7º ano 

 
 

5 

Heitor 

Brenda 

Adriana 

11 anos 

11 anos 

11 anos 

 
6º ano 

 

13 anos 

13 anos 

13 anos 

 
8º ano 

 

Total 18 crianças 06 a 13 anos | 1º a 8º ano 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, considerando os grupos por idade e ano escolar, 2016. 
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3.2.4 Encontro com os jovens universitários do campo – ampliando os 

caminhos da pesquisa 

Durante a realização da pesquisa, tivemos contato com um jovem 

morador da comunidade em que se situa a escola. À época, ele acabava de 

ingressar no curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI) da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Campus Pau dos Ferros. Em 

nossa conversa, ele nos contou que havia estudado quando criança naquela mesma 

escola, e só foi estudar na cidade, quando não mais era ofertado na escola o nível 

de ensino em que se encontrava. Posteriormente, conhecemos uma estudante do 

curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFERSA que nos relatou que 

também havia estudado na mesma escola em que estávamos fazendo a pesquisa.  

Assim, encontramos Vinícius e Jennyfer6, dois jovens universitários da 

zona rural de Portalegre-RN, que estudaram na mesma escola lócus da pesquisa. 

Na história de vida desses dois jovens, narradas por eles, percebemos traços 

semelhantes com a nossa própria história, conforme narramos no Capítulo 1 desta 

Tese. Vimos nesses encontros a possibilidade de aprofundar a pesquisa mediante a 

construção de um diálogo intergeracional. A ideia foi a de adotar uma perspectiva de 

triangulação, entre o que diziam as crianças do campo sobre a escola, o que diziam 

esses dois jovens universitários egressos da escola sobre o que viveram em seus 

primeiros anos de escolarização, e o que narramos de nossa própria história de vida, 

uma vez que também crescemos num emaranhado de relações com o campo. 

Então decidimos convidar Vinícius e Jennyfer para participar da pesquisa 

com suas histórias de vida e experiências de escolarização como crianças do 

campo. A participação desses jovens se tornou relevante, em especial, diante do 

que vínhamos identificando nas narrativas das crianças, com relação à perspectiva 

de futuro que elaboravam em torno da escola, que passava a ser percebida por elas 

como “passagem” ou como “promessa” para conquistar melhores condições de vida. 

Levantamos como questionamento o sentido das expectativas depositadas na 

                                                           
6
 Vinícius e Jennyfer permitiram que usássemos seus nomes verdadeiros. 
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escola, por Vinícius e Jennyfer, e como essas expectativas se configuravam no 

presente daqueles dois jovens universitários que viveram suas infâncias no campo. 

Dessa forma, as histórias de Vinícius e Jennyfer, se juntaram às 

narrativas das crianças e à narrativa de nossa vida. Elas se tornaram importantes 

para ampliar a investigação do objeto de estudo da Tese, tornando possível estudar 

o sentido da escola para as crianças do campo em diferentes tempos: o tempo atual, 

que compreende os anos 2000 (vividos pelas crianças participantes da pesquisa), o 

tempo de 1990 a 2000 (vividos por Vinícius e Jennyfer), e o período que 

compreende as décadas de 1980 a 1990 (vividos pela pesquisadora).  

Entrevista narrativa autobiográfica 

Para a construção e recolha das histórias de vida e de formação de 

Vinícius e Jennyfer, utilizamos as entrevistas narrativas autobiográficas como fonte e 

método de pesquisa, retomando reflexões que fizemos num estudo anterior 

(PASSEGGI, NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2016). No artigo, tomamos por base as 

teorizações construídas por Schütze (2011) e os estudos de Jovchelovitch e Bauer 

(2014), inspirados em Schütze. Conforme vimos refletindo, entendemos que:  

 

 

O uso de narrativas autobiográficas como fonte de investigação e 
método de pesquisa assenta-se no pressuposto do reconhecimento 
da legitimidade da criança, do adolescente, do adulto, enquanto 
sujeitos de direitos, capazes de narrar sua própria história e de 
refletir sobre ela. (PASSEGGI, NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2016, p. 
114). 

 

 

Compreendemos com Jovchelovitch e Bauer (2014, p. 91) que “Não há 

experiência humana que não possa ser expressa na forma de uma narrativa”. A 

esse pensamento antecede o princípio de que a ação de narrar constitui a essência 

da própria história da humanidade, estando presente em todas as idades, em todos 

os lugares e em todas as sociedades, conforme lembram os autores ao citarem uma 

passagem de Roland Barthes. A relevância da narrativa autobiográfica para a 
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pesquisa científica se apresenta, especialmente, através da ação biográfica (escritas 

da vida ou narrativas de vida – oral, escrita ou visual) possibilitada pelos 

instrumentos semióticos culturalmente herdados. De acordo com Passeggi (2010, p. 

104, grifos no original), “se narrar é humano, o trabalho de biografização é uma ação 

civilizatória, que exige manuseio de tecnologias, marcadas pela cultura, que 

arrastam consigo relações de poder e implicam saberes, quereres e deveres”. 

O processo de construção da narrativa impulsiona o desenvolvimento da 

reflexividade autobiográfica (PASSEGGI, 2014), que compreende a capacidade 

humana de refletir sobre si e sobre suas experiências de vida, materializando 

acontecimentos, experiências e significações na forma de uma grafia, configurados 

num determinado espaço e numa sequência temporal. Nesse sentido, Jovchelovitch 

e Bauer (2014, p. 91) complementam que, 

 

 

Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam 
a experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações 
para isso, e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a 
vida individual e social. Contar histórias implica estados intencionais 
que aliviam, ou ao menos tornam familiares, acontecimentos e 
sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal.  

 

 

Schütze (2011, p. 210, grifos nossos), nesse mesmo entendimento, 

defende a tese de que “é importante perguntar-se pelas estruturas processuais dos 

cursos da vida individuais, partindo do pressuposto de que existem formas 

elementares que, em princípio [...], podem ser encontrados em muitas biografias”. 

Com esses fundamentos, compreendemos que a entrevista narrativa, enquanto 

fonte e método de pesquisa qualitativa, se desdobra numa situação de 

encorajamento e estímulo para que o entrevistado conte a história de “algum 

acontecimento importante de sua vida e do contexto social”. (JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2014, p. 93). 

Para Schütze (2011, p. 212), a entrevista narrativa compreende três 

momentos centrais importantes. Primeiro momento: a narrativa autobiográfica inicial, 

que tem como objetivo criar uma relação de empatia com o participante da pesquisa. 

Com Vinícius e Jennyfer, iniciamos com a pergunta: como era a escola do campo no 
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seu tempo de criança? Nesse momento inicial, Schütze (2011) orienta que a 

narrativa não deve ser interrompida até que o narrador sinalize uma conclusão ou 

uma “coda narrativa” para que sigamos com as perguntas.  

Segundo momento: a parte central da entrevista, ou como definem 

Jovchelovitch e Bauer (2014, p. 91), a fase das perguntas, que optamos por chamar 

de fase da conversa, pois é o momento em que enfatizamos e valorizamos os fios 

narrativos transversais, orientando a construção de uma narrativa que descreva em 

detalhes a relação com a escola e com o campo através de perguntas do tipo – Que 

aconteceu então? Poderia esclarecer esses acontecimentos? Como percebia a 

escola quando criança? 

Terceiro momento: é realizada uma fala conclusiva, ou seja, fechamento 

da entrevista, e o dialogo continua informalmente. Nesse momento são permitidas 

perguntas do tipo por quê?, para explorar respostas argumentativas: “trata-se de 

explorar a capacidade de explicação e de abstração do informante como especialista 

e teórico de seu ‘eu’ ”,  registrando as observações no diário de campo. (SCHÜTZE, 

2011, p. 212, grifos no original). 

As entrevistas que realizamos com os dois jovens do campo focalizaram 

como eles percebiam suas relações com a escola, construindo a partir dessa relação 

o sentido que norteou o prosseguimento dos estudos e a construção de seus 

projetos de vida. Teriam sido alicerçados antes, durante ou depois da escola? As 

entrevistas foram realizadas individualmente e espontaneamente, e eles 

manifestaram prazer em contribuir com a pesquisa, afirmando perceber-se, com 

suas histórias de vida, como exemplos exitosos e inspiradores para as crianças e 

outros jovens do campo na construção de seus projetos de vida. Por essa razão, 

eles permitiam que usássemos seus próprios nomes, Vinícius e Jennyfer, nas 

referências a suas narrativas. 

Retomando o que afirmamos no estudo a que nos referimos, nessa 

modalidade de pesquisa qualitativa, as narrativas autobiográficas utilizadas como 

fonte e método de pesquisa em educação, se desenvolvem como “processos 

reflexivos e de ressignificação das experiências [...] importantes, tanto para a pessoa 

que narra, quanto para quem as escuta, incluindo o pesquisador, que se forma com 
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a pesquisa e com quem dela participa”. (PASSEGGI, NASCIMENTO e OLIVEIRA, 

2016, p. 115, grifos nossos). 

3.2.5 Perfil dos jovens universitários do campo entrevistados 

Os jovens do campo participantes das entrevistas narrativas, Vinícius e 

Jennyfer, nasceram e vivem ainda na zona rural do município de Portalegre, Estado 

do Rio Grande do Norte, mesmo local onde realizamos a pesquisa com as crianças 

do campo, embora em comunidades rurais diferentes. Ambos nasceram na década 

de 1990. Assim, situamos a vivência de suas infâncias no “tempo da mobilidade” em 

transição para o “tempo da conectividade”. O tempo da conectividade representa o 

encurtamento de percursos no processo de passagem da escolarização para a vida 

universitária. Além disso, a interiorização do ensino superior na Região do Alto 

Oeste Potiguar tornou possível a continuidade de seus estudos em nível superior 

sem a necessidade de deixarem o seu lugar e a vida no campo. 

Vinícius, 18 anos, reside no sítio Bom Sucesso, município de Portalegre, 

desde que nasceu. Sempre morou com a mãe e a avó materna. Estudou os 

primeiros anos de escolarização na zona rural (da creche ao 8º Ano), passando a 

estudar na zona urbana de Portalegre pela ausência da turma de 9º Ano na escola 

do campo. Ingressou no nível superior no Bacharelado em Tecnologia da 

Informação (BTI) da UFERSA, desistindo desse curso para fazer a Licenciatura em 

Química no IFRN, Campus Pau dos Ferros. Vinícius justifica que optou por Química 

por não ter se identificado com o curso de BTI.  

Jennyfer, 21 anos, mora, há 08 anos, no sítio Retiro, município de 

Portalegre. Quando criança, Jennyfer morou até dois anos de idade no sítio, 

mudando com a família para cidade. Posteriormente, a família decidiu voltar para o 

sítio, onde moram até hoje. Jennyfer fez o percurso inverso de Vinícius, ela estudou 

primeiro na cidade e depois na zona rural. Depois de concluir o 9º Ano, Jennyfer foi 

aprovada na seleção para o Curso técnico integrado do IFRN, passando novamente 

a estudar e morar na cidade, no município de Pau dos Ferros, na zona urbana de 

Portalegre, onde passa a morar com a avó. Jennyfer realiza o percurso diário de 
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Portalegre-Pau dos Ferros-Portalegre para cursar o primeiro ciclo7 da graduação, 

com o desejo de ingressar em uma das Engenharias da UFERSA, no segundo ciclo. 

Vinícius e Jennyfer, para cursar o ensino superior, realizam o percurso do sítio para 

a cidade serrana de Portalegre-RN e de Portalegre para a cidade de Pau dos 

Ferros-RN. Enquanto Vinícius faz esse percurso diariamente, Jennyfer só retorna a 

sua casa no sítio nos fins de semana, ficando hospedada durante a semana na casa 

da avó.  

Diante dos laços que esses jovens universitários têm com a vida no 

campo, procuramos em suas narrativas identificar as táticas que os ajudaram e 

ainda ajudam a superar as adversidades para ingressar e permanecer nos cursos de 

graduação, em Instituições Federais de Ensino Superior.  

Observamos que o ingresso na graduação resulta de sonhos construídos 

por Vinícius e Jennyfer desde a infância, que depositaram nos estudos, desde o 

tempo da escola, o caminho para alcançá-los. Assim, ampliamos a investigação 

sobre o sentido da escola para as crianças do campo, com a análise do percurso 

exitoso desses dois jovens universitários, que cursavam o ensino superior, sem 

romper seus laços com o mundo de vida no campo. 

                                                           
7
 O curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFERSA se constitui como uma proposta 

curricular interdisciplinar de formação em dois ciclos. Nesse sentido, o currículo se estrutura em torno 
de uma base de conhecimento comum e interdisciplinar que permitem ao estudante conhecer e 
definir na formação em primeiro ciclo, qual engenharia cursar, dentre as opções de oferta da 
Universidade para o segundo ciclo. O estudante ao concluir o primeiro ciclo obtém o grau de Bacharel 
em Ciência e Tecnologia, sendo opcional ingressar no segundo ciclo, que lhe proporcionará o título 
de engenheiro, em uma das 11 opções disponíveis. 
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4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

AUTOBIOGRÁFICAS 

A análise das narrativas autobiográficas construídas pelas crianças do 

campo através do protocolo das rodas de conversa, e pelos jovens Vinícius e 

Jennyfer, através das entrevistas narrativas autobiográficas, começa com a 

transcrição das histórias contadas. Bourdieu (1997), ao tratar sobre a transcrição 

literal da entrevista, define a transcrição como uma verdadeira tradução ou até 

mesmo interpretação. “O sociólogo não pode ignorar que é próprio de seu ponto de 

vista ser um ponto de vista sobre um ponto de vista”. (BOURDIEU, 1997, p. 713). 

Assim, a transcrição é uma escrita no sentido de reescrita e reinterpretação.  

Seguindo essa perspectiva, constatamos em Passeggi et. al. (2017) que 

quando realizamos a análise das narrativas como uma atividade de interpretação, 

nos situamos no nível de uma meta-interpretação sobre a interpretação que os 

narradores participantes desta pesquisa (as crianças e os jovens do campo) 

realizam nas narrativas. Encontramos fundamentos para essa constatação no que 

propõe Delory-Momberger (2008), quando argumenta que a compreensão da 

narrativa pelo próprio narrador se realiza mediante uma hermenêutica prática, pois, 

na medida em que a pessoa narra, realiza uma interpretação autorreflexiva, que se 

traduz como um exercício autobiográfico sobre si mesmo, e sobre a própria 

compreensão de mundo. Nesse sentido, adotamos como premissa que o processo 

de análise se traduz num processo de interpretação da interpretação expressa na 

narrativa. (PASSEGGI et. al., 2017).  

Com essa compreensão inicial, realizamos a transcrição das narrativas 

gravadas em áudio e vídeo, que de acordo com Jovchelovitch e Bauer (2014, p. 

106), se traduz no primeiro passo na análise de narrativas. O processo de 

transcrição vai promovendo as primeiras percepções e interpretações das narrativas, 

permitindo a constituição do corpus para a análise a partir da seleção de excertos 

das transcrições, vistos em contexto, pois as crianças e os jovens constroem 

sentidos partilhados ao que lhes acontece/aconteceu na escola, na medida em que 

a conversa avança.  
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Em Jovchelovitch e Bauer (2014), encontramos as orientações para o 

desenvolvimento da análise temática das narrativas das crianças e dos jovens 

Vinícius e Jennyfer. Buscamos construir um referencial de codificação partindo da 

descoberta de unidades temáticas de sentidos que vão compondo a comunicação 

nas narrativas, a partir das frequências em que vão aparecendo na conversa, o que 

pode significar algo importante para o estudo do que estamos investigando. 

O tema surge de uma afirmação, de uma alusão, de várias afirmações ou 

proposições, enquanto unidade de registro, advinda de uma regra de recorte do 

sentido, que vai se construindo conforme o aprofundamento da análise. A busca dos 

temas seguiu um procedimento gradual de redução da transcrição: passagens 

inteiras, ou parágrafos, são parafraseados em sentenças sintéticas, e essas 

sentenças são parafraseadas em palavras-chave. As reduções devem operar com 

generalização e condensação de sentido. (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2014, p. 

107). 

Seguindo esse modelo proposto por Jovchelovitch e Bauer (2014), como 

demonstração do processo, colocamos em três colunas os três passos (Tabela 5). 

Na coluna à esquerda a transcrição, na íntegra, de cada roda de conversa; na 

coluna do meio as sentenças sintéticas, primeira redução; e na coluna à direita, a 

segunda redução ou palavra-chave. As sentenças sintéticas, que já se traduzem 

como uma interpretação das narrativas, foram surgindo na medida em que íamos 

encontrando na coluna da esquerda temas semelhantes, que fomos transformando 

em sentenças sintéticas.  

 

Tabela 5 - Procedimento gradual de redução do texto 

TEXTO 1ª REDUÇÃO 2ª REDUÇÃO 

Transcrição literal de excertos da 

narrativa 
Sentenças sintéticas Palavras-chave 

Fonte: Jovchelovitch e Bauer (2014, ). 

 

A partir das sentenças sintéticas identificamos as palavras-chave, que nos 

levaram a construção das unidades temáticas de sentido. Segundo Jovchelovitch e 

Bauer (2014, p. 107), “A fusão dos horizontes dos pesquisadores e dos informantes 

é algo que tem a ver com a hermenêutica”. Parafraseando-os, podemos afirmar que 
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ao juntar estruturas de relevância dos interlocutores com as do entrevistador, 

chegaremos a interpretação das narrativas, que se constitui nas unidades temáticas 

enquanto produto final.  

Na Tabela abaixo, trazemos um pequeno recorte como exemplo desse 

procedimento de análise, que realizamos com as narrativas das crianças. 

Salientamos que no processo de transposição da oralidade para a escrita, para 

preservar a identidade das crianças e ao mesmo tempo identificá-las como 

participantes da pesquisa, escolhemos nomes aleatórios, com a primeira letra igual à 

letra inicial do nome da criança, conforme constam nas Tabelas 3 e 4, no item 3.2.3 

desta Tese. 

 

Tabela 6 - Exemplo do procedimento gradual de adensamento das narrativas  

TEXTO 1ª REDUÇÃO 2ª REDUÇÃO 

[Pesquisadora] - Vocês já pararam 

para pensar como seria a vida sem 

escola? - Nunca! - Seria muito 

ruim. - A pessoa não aprenderia a 

ler, estudar. - E assim, se não 

fosse pra escola, a gente não ia 

arrumar um trabalho também. 

(Cláudia, Kely, Gaspar – Grupo 2 – 

Tabela 4) 

[Pesquisadora] - E pra que é que a 

gente estuda tanto? - Pra ser 

alguém na vida, e arrumar um 

trabalho. (Larissa, Edina – Grupo 6 

– Tabela 3) 

[Pesquisadora] - [...] Se não tivesse 

escola, o que vocês estariam 

fazendo agora? - Trabalhando. - 

Estaria na roça, metendo a foice 

pra cima. (Lulu, Kauã, Henry, Rafa 

– Grupo 3 – Tabela 4) 

As crianças admitem que sem 

escola não conseguirão “ser 

alguém na vida”, e alcançar 

melhores condições no futuro. Sem 

escolas, só lhes restaria o duro 

trabalho da roça. O significado de 

roça se relaciona ao trabalho 

desenvolvido no cultivo da terra, na 

criação e no cuidado de animais, 

dentre outras atividades requeridas 

no campo, como fazer cerca, 

buscar e lascar lenha, tirar leite de 

vaca, dentre outras. 

A escola se apresenta como o 

caminho para ser alguém na vida.  

Unidade temática: Importância 

da escola. 

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016. 

 
 

Nessa Tabela 6, exemplificamos o procedimento de análise temática com 

os excertos de narrativas de três grupos de crianças da escola do campo, 

construídas nas rodas de conversa. Esses excertos das narrativas foram 

selecionados e agrupados a partir da questão hipotética que surgiu em todos os 
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grupos de rodas de conversa: Como seria a vida sem escola? A pergunta se tornou 

norteadora da construção de um discurso coletivo que nos levou, por meio da 

interpretação feita na primeira redução e da síntese na segunda redução, a 

identificação da unidade temática que denominamos: importância da escola.  

Destacamos que no processo de análise das narrativas das crianças, ao 

elucidarmos excertos construídos coletivamente por micronarrativas que vão se 

complementando, optamos por identificar as narrativas também coletivamente com 

os nomes das crianças que compunham cada grupo. Identificamos as 

micronarrativas como características específicas das narrativas das crianças 

(PASSEGGI et. al. 2014b; PASSEGGI et. al., 2017; PASSEGGI, NASCIMENTO e 

OLIVEIRA, 2016), que expressam a interpretação sobre suas experiências em 

frases curtas, porém ricas de sentidos, que vão se somando a outras falas e a outras 

formas de expressão e comunicação, e se construindo enquanto narrativas, 

coletivamente.  

Consideramos essas sequências como narrativas produzidas por um 

sujeito coletivo. Na constituição do corpus de análise das narrativas das crianças, 

fundamentamo-nos na concepção minimalista de narrativa de vida, sugerida por 

Daniel Bertaux (2010), ao dizer que existe narrativa de vida desde que haja 

descrição sob uma forma narrativa de um fragmento da experiência vivida. Assim, 

para nos aproximarmos do pensamento da criança, precisamos compreender suas 

narrativas minimalistas dentro do contexto de comunicação proporcionado pelo 

protocolo das rodas de conversa. Partimos, portanto, da perspectiva posta por 

Bourdieu (1997), quando chama a atenção para a necessidade de ler nos discursos 

não só a estrutura conjuntural da interação, mas também as estruturas invisíveis que 

o organizam em uma construção realista.  

Esse ganho metodológico tem demonstrado, para nós, conforme 

reflexões que vimos desenvolvendo com as pesquisas do GRIFARS/UFRN 

(PASSEGGI et. al. 2014b; PASSEGGI et. al., 2017; PASSEGGI, NASCIMENTO e 

OLIVEIRA, 2016) que, especialmente, o protocolo das rodas de conversa permite 

investigar com base na construção de um discurso coletivo, com momentos de 

escuta e de falas na interação. Durante os diálogos, as crianças discordam ou 
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concordam com a fala um do outro, complementam o que se diz, ou simplesmente 

silenciam e param para refletir. 

Conforme Jovchelovitch e Bauer (2014, p. 107), “Uma vez o texto 

codificado, os dados podem também ser estruturados em termos de frequências que 

mostram quem disse o que, quem disse coisas diferentes e quantas vezes foram 

ditas”. Construímos duas tabelas, identificando e organizando temas recorrentes e 

não recorrentes nas narrativas das crianças, construídas com as rodas de conversa 

realizadas em 2014 e em 2016 com as crianças; e uma tabela com os temas 

recorrentes e não recorrentes que identificamos nas narrativas de Vinícius e 

Jennyfer. Apresentamos na Tabela 07 o resultado do procedimento de 

sistematização de temas recorrentes e não recorrentes nas narrativas das crianças. 

Trazemos como esse exemplo desse procedimento a Tabela 07, 

organizada a partir das narrativas construídas nas rodas de conversa realizadas em 

2014 com as crianças do campo. A Tabela é organizada em três grandes colunas: 

Na primeira coluna, elencamos os Núcleos Temáticos de Sentido aos quais 

chegamos com o procedimento de reduções das narrativas, que nos permitiram a 

generalização e condensação de sentido através das interpretações que fomos 

fazendo das narrativas. Na segunda coluna, destacamos os discursos recorrentes e 

não recorrentes que emergiram nas narrativas. Não se trata de uma transcrição 

literal da narrativa, mas de palavras ou frases que induzem uma interpretação ou 

tema recorrente ou não recorrente dentro de cada núcleo temático.  

A terceira coluna traz a distribuição dos grupos de crianças que 

participaram das rodas de conversa, sendo identificados e diferenciados pelas cores 

de tom verde, os grupos constituídos com as crianças do Arrojado; e de tom azul, os 

grupos constituídos com crianças de outras comunidades.  As marcações amarelas 

são usadas em todos os grupos para indicar quando um tema aparece em dois ou 

três grupos, independente de ser do Arrojado ou de outras comunidades. As 

marcações em vermelhos são os temas pouco recorrentes, usadas quando o tema 

aparece em apenas um grupo de crianças, independente de qual comunidade 

pertence. 
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Tabela 7 - Sistematização de temas recorrentes e não recorrentes nas narrativas das crianças 

 

Núcleos 

Temáticos 

de Sentido 

 

Discurso/interpretação 

presente nas narrativas 
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Função da 

escola 

 Definem escola associando 
ao que fazem na escola: ler, 
escrever, brincar, estudar, 
aprender. 

           

 Na escola fazem prova. 
Acham as provas difíceis. 

           

Amigos da 

escola 

 Os amigos da escola são 
bons, ajudam nas tarefas, 
brincam, são inteligentes, 
emprestam a 
bicicleta/brinquedos. 

           

 São legais os amigos que 
não brigam. 

           

 Os amigos moram na 
mesma comunidade. Mesmo 
assim, alguns têm suas 
casas distantes, por isso, só 
se veem na escola. Outros 
moram perto, se encontram 
e brincam na comunidade. 

           

Normas de 

comportamento 

da escola 

 Para ir a escola é preciso 
estudar, se comportar (ficar 
bem quietinho), ser educado 
e estudioso. É preciso ter 
lápis, caderno, borracha, 
livro. 
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Núcleos 

Temáticos 

de Sentido 

 

Discurso/interpretação 

presente nas narrativas 
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 Não arengar, não brigar na 
escola. 

           

Caminho para 

a escola 

 Moram muito distante da 
escola. Para pegar o 
transporte escolar, precisam 
fazer um percurso a pé. Para 
não perder o transporte, 
precisam acordar cedo. 
Perdem o transporte com 
frequência. 

           

 Moram perto da escola. 
Alguns pegam ônibus, mas 
não fazem percurso longo a 
pé.  

           

 Reclamam do 
aperto/superlotação do 
ônibus escolar. 

           

Lugar onde 

moram 

 Ajudam nas tarefas 
domésticas. 

           

 Gostam do lugar onde 
moram. 

           

 Estudam quando estão em 
casa.  

           

O que gostam 

na escola 

 Gostam da escola, de ler, 
escrever, brincar. Associam 
o gostar ao não faltar escola. 

           

 Gostam da escola, por isso, 
só falta aula quando perdem 
o carro. 
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Núcleos 

Temáticos 

de Sentido 

 

Discurso/interpretação 

presente nas narrativas 
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 Faltam escola quando estão 
doentes ou viajam. 

           

 Não gostam da escola.            

O que não 

gostam na 

escola 

 Não gostam da 
zoada/barulho na escola. 

           

 Não gostam das brigas 
escola. Tem muitas brigas e 
arengas na escola. 

           

Participação da 

família na vida 

escolar 

 Os pais gostam que 
frequentem a escola. 

           

 Os pais pouco vão à escola. 
Quando há presença dos 
pais, em maioria é a da mãe. 

           

 Ajudam nas tarefas 
escolares mãe, irmã, tio, tia, 
prima.  

           

 Fazem as tarefas sozinhos.            

 Tem professor particular.            

O que 

mudariam na 

escola 

 Mudariam as portas, as 
janelas, as bolas, as 
cadeiras, a biblioteca, a farda 
e a merenda. 

           

 Teriam Educação Física.            
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Núcleos 

Temáticos 

de Sentido 

 

Discurso/interpretação 

presente nas narrativas 
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 Não mudaria nada.            

Importância da 

escola 

 Associam ir à escola para ter 
emprego/profissão no futuro. 
Ser alguém na vida, ter um 
futuro melhor. 

           

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016. 
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De acordo com Jovchelovitch e Bauer (2014, p. 107), “Uma vez o texto 

codificado, os dados podem também ser estruturados em termos de frequências que 

mostram quem disse o que, quem disse coisas diferentes e quantas vezes foram 

ditas”. Com esse procedimento pudemos identificar os temas mais recorrentes e 

menos recorrentes nas narrativas, de modo geral e de modo mais específico.  

Pudemos identificar em termos qualitativo e quantitativo as percepções sobre o 

cotidiano da escola que marcam a significação que as crianças vão construindo 

sobre a escola, sobre as relações e as experiências que vivenciam nesse lugar.  

Por exemplo, no Núcleo Temático de Sentido – o que não gostam na 

escola, apenas um grupo de crianças citou na roda de conversa que não gostam do 

barulho provocado pelas próprias crianças da escola, que narram com a palavra 

zoada. Esse aspecto, a zoada, que não gostam na escola, emergiu na conversa de 

um dos grupos formados com crianças da comunidade do Arrojado. Nesse mesmo 

Núcleo Temático, emergiram nas conversar de três grupos de crianças de diferentes 

comunidades rurais, as brigas e arengas como aspectos que não gostam na escola, 

não aparecendo em nenhuma das narrativas das crianças do Arrojado. Trazemos 

esse exemplo para ressaltar que a organização e a ação da escola, bem como a 

vivência do processo de escolarização, são sentidas pelas crianças em seu 

cotidiano com generalizações, mas também, com especificidades por grupos de 

crianças, permitindo identificar perspectivas narrativas diferenciadas de 

acontecimentos e de percepção desses acontecimentos. 

  As análises das entrevistas narrativas de Vinícius e Jennyfer seguiram o 

mesmo procedimento adotado para as narrativas das crianças, inspirado em 

Jovchelovitch e Bauer (2014), construindo as unidades temáticas de sentido com o 

procedimento gradual de redução da transcrição, entendida aqui, como as primeiras 

interpretações das narrativas. O processo de análise das narrativas autobiográficas 

das crianças e dos jovens Vinícius e Jennyfer prossegue com a escrita científica, 

explicitando os significados, inferências e interpretações, que vão constituindo as 

reflexões e proposições em torno do objeto estudado.  

A análise das narrativas autobiográficas das crianças se desenvolveu 

organizadas em dois capítulos que seguem: O que dizem as crianças sobre a escola 

do campo - construído com base em nove núcleos temáticos de sentido: Função da 
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escola, Amigos da escola, Normas de comportamento da escola, Caminho entre a 

escola e o lugar onde moram, O que gostam na escola, O que não gostam na 

escola, Participação da família na vida escolar, O que mudariam na escola, 

Importância da escola.  Experiências de vida das crianças do campo e educação - 

construído com base em três núcleos temáticos de sentido: O cotidiano fora da 

escola, Sítio e cidade na percepção das crianças, O mundo sem escola.  

A análise das entrevistas narrativas de Vinícius e Jennyfer se 

desenvolveu organizada em um capítulo que construímos a partir seis núcleos 

temáticos de sentido: Infância no campo; Escola do campo; Desafios enfrentados na 

escola da cidade; Expectativas sobre a escolarização enquanto crianças do campo; 

Ingresso na Universidade e os dilemas nos percursos ascendentes; E como se 

encontra a relação com o campo. 

A escrita dos capítulos que prosseguem com as reflexões interpretativas e 

propositivas, tendo por base todo o procedimento de análise descrito, permitiram a 

construção e defesa desta Tese, que investigou o sentido da escola para as crianças 

do campo. 
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CAPÍTULO 5 

O QUE DIZEM AS CRIANÇAS SOBRE A 

ESCOLA DO CAMPO 
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5 O QUE DIZEM AS CRIANÇAS SOBRE A ESCOLA DO CAMPO  

Nascer, aprender, é entrar em um conjunto de 
relações e processos que constituem um sistema de 
sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, 
quem são os outros.  

(CHARLOT, 2000, p. 53) 
 

 

Dizer quem sou, quem é o mundo e quem são os outros se torna 

relevante para compreender os processos de constituição e de desenvolvimento do 

ser humano, situado num sistema de sentido, que o forma enquanto ser singular e 

plural, sendo esse, o objetivo primeiro da pesquisa (auto)biográfica. Charlot (2000) 

afirma que desde o nascimento aprendemos a cumprir uma missão ontológica no 

mundo, que é a de aprender a ser humano: singular, social e cultural. Aprender a ser 

passa pela nossa inserção num sistema simbólico e cultural, que nos permite 

interagir, desde a mais tenra idade, por meio da linguagem (verbal e não verbal) com 

um conjunto de relações e de processos que constituem esse sistema de sentido e 

de significação. 

Segundo Pino (2005), a criança vai atribuindo sentidos e significados ao 

que lhe acontece no contexto das relações em que vive, e por meio dessas relações, 

se insere na cultura humana, sendo esse desenvolvimento marcado, em especial, 

pela aquisição da língua materna, que permite a passagem do plano biológico 

(funções elementares) para o plano da cultura (funções superiores) em simultâneos 

processos de ruptura e de continuidade. 

 

 

O nascimento cultural da criança começa quando as coisas que a 
rodeiam (objetos, pessoas e situações) e suas próprias ações 
naturais começam a adquirir significação para ela porque primeiro 
tiveram significação para o Outro [...]. Para tanto é necessário que a 
criança vá apropriando-se dos meios simbólicos que lhe abrem o 
acesso ao mundo da cultura, que deverá tornar-se seu mundo 
próprio. (PINO, 2005, p. 167). 
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Nesse sentido, a criança vai se construindo enquanto sujeito singular 

inscrito na história da espécie humana, mediante um conjunto de relações e 

interações com o outro, ocupando um lugar nessa história por meio da apropriação 

de seus sistemas simbólicos e culturais. Bruner (1997) reforça que a criança começa 

a construir significados desde tenra idade, antes mesmo da aquisição de uma 

língua, e que esses significados são expressos em gestos e intenções 

comunicativas como apontar, espernear ou engatinhar. Assim, interage desde cedo, 

sendo esse processo enriquecido com a aquisição da linguagem, e 

simultaneamente, de aprendizagem da cultura. Dessa forma, ela se insere no mundo 

e na cultura humana, e a eles busca adaptar-se, aceitando ou resistindo a forças 

sociais, históricas e culturais. Nesse sentido, as experiências escolares das crianças 

podem ser interpretadas, considerando as culturas em que elas se desenvolvem, 

sendo a narrativa o princípio organizador dessas experiências. (BRUNER, 1997). 

A educação, escolar ou não escolar, tem um papel primordial na 

construção de significados e de inserção cultural, pois, é por meio dos processos 

educativos (formal, informal, não formal) que as crianças aprendem a “ser”, no 

sentido antropológico apontado por Charlot (2000). A educação, nessa perspectiva, 

acontece em diversos grupos e instituições sociais dos quais participam a criança: 

comunidade, família, igreja, escola etc. Dentre as instituições sociais, a escola se 

apresenta como extensão de grupos sociais, estruturada e organizada de forma 

diferenciada dos demais grupos, aos quais as crianças pertencem, desde o 

nascimento. A escola destaca-se por possuir uma função social que se desdobra em 

culturas próprias: a cultura escolar, a cultura da escola. (BARROSO, 2012) 

Quando entendemos que a escola não se encontra isolada do contexto de 

vida das crianças do campo, o que elas dizem sobre a escola que frequentam na 

zona rural, se torna importante para compreendermos como essa instituição social 

desempenha sua função, tanto no espaço rural em que vivem, quanto no seu 

desenvolvimento psíquico, social e cultural. Como a escola acolhe as crianças e 

como ela é acolhida pela população campesina. Conforme apresentam Passeggi, 

Nascimento e Silva (2016), as discussões sobre a escola não se limitam à sua 

configuração pedagógica, elas também levam em conta a função desempenhada 

por essa instituição no desenvolvimento social e econômico local. Nessa 
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perspectiva, e considerando o tempo, lugar e espaço de vivência das crianças, 

observamos que no contexto da escola do campo pesquisada, as narrativas das 

crianças enfatizam a importância da escola como lugar de convivência e como 

caminho indispensável para mudanças futuras em suas vidas.  

A escola do campo, situada no “tempo da conectividade”, é modelada por 

processos educativos que perpassam diversos tempos e lugares, que marcam as 

experiências cotidianas vividas nesse lugar. Observamos que as crianças da escola 

em que realizamos a pesquisa têm a oportunidade de vivenciar relações sociais 

marcadas pela diversidade, o que faz da escola um mundo diferente daquele com o 

qual estão familiarizadas. Ao analisar suas narrativas, nos questionamos sobre 

como essas crianças vivenciam a experiência nesse contexto e como elas se 

inserem nos contextos que perpassam suas vivências na escola, atribuindo à escola 

um sentido enquanto lugar de aprendizagem e de formação. (PASSEGGI, 

NASCIMENTO, SILVA, 2016). 

As narrativas das crianças, tomadas como princípios organizadores de 

suas experiências de escolarização no campo, nos permitiram construir nove 

núcleos temáticos de sentido que, de maneira geral, apresentam como se 

configuram as práticas pedagógicas e as relações cotidianas na escola: 1) função da 

escola; 2) professores e amigos da escola; 3) comportamento na escola; 4) 

participação da família na vida escolar; 5) gostar da escola; 6) caminho entre a 

escola e o lugar onde moram; 7) não gostar da escola; 8) o que mudariam na escola; 

9) importância da escola. Essas unidades temáticas nos permitem refletir sobre a 

relação da criança com a cultura escolar, e sobre a importância atribuída à escola 

pelas pessoas do campo.  

De acordo com Delory-Momberger (2008, p. 114, grifos no original), a 

escola representa em todas as idades “[...] uma deslocalização dos pertencimentos, 

das identidades, dos saberes de origem ou de proximidade, e a integração a um 

espaço público de regras sociais, comportamentos codificados e saberes 

objetivados”. Ou seja, a criança adentra a cultura escolar, trazendo uma história 

individual construída antes dela, e que prosseguirá depois dela. Assim, a escola se 

apresenta como um lugar pleno de biografização: “[...] a um só tempo pelo lugar e 

pelo sentido que dão à escola, em suas construções biográficas, e pelos modelos de 
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biografização, que ela lhes apresenta, para o presente de sua vida de alunos e para 

o futuro de sua vida adulta”. (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 115). 

Barroso (2012) afirma que o conceito de cultura escolar tem sido utilizado 

para evidenciar a função da escola como transmissora de uma cultura específica no 

quadro do processo de socialização e integração das crianças e jovens. Amplia essa 

definição, relacionando a cultura escolar à própria forma escolar de educação e à 

cultura organizacional da escola. Segundo Barroso (2012), “O principio da 

homogeneidade (das normas, dos espaços, dos tempos, dos alunos, dos 

professores, dos saberes e dos processos de inculcação) constitui uma das marcas 

mais distintivas da ‘cultura escolar’”. As crianças expressam em suas narrativas o 

seu encontro com a cultura escolar e, ao mesmo tempo, como vivem, representam e 

dão sentido à escola. Elas narram sobre o que fazem e aprendem nesse lugar, e 

assim fazendo, desenvolvem uma narrativa de si na sua relação com a escola. Além 

disso, a partir do que narram as crianças sobre o cotidiano na escola, é possível 

conhecer a organização curricular e estrutural desse lugar e como se efetivam as 

práticas educativas em seu cotidiano.   

5.1 O cotidiano da escola do campo nas narrativas das crianças  

O cotidiano da escola do campo, narrado pelas crianças, evidencia a 

função dessa instituição social para transmitir uma cultura específica e integrar as 

crianças em processos de socialização. Delory-Momberger (2008, p. 114) define 

esse processo como deslocalização de pertencimentos e integração a um espaço 

público, a partir do princípio da homogeneidade. De maneira geral, as narrativas 

mostram que o cotidiano da escola se organiza a partir de uma rotina voltada para a 

aprendizagem de conteúdos sistematizados em componentes curriculares e de 

regras de comportamento.  

É usual, que diariamente, ao chegarem à escola, as crianças formem filas 

para entrar em suas salas de aula. A organização espacial das salas varia entre as 

turmas, algumas em círculos, outras em fila. É comum que se inicie a aula com um 

rito: as crianças se acomodam em seus lugares, passando por um momento de 

euforia e de muitas conversas paralelas, abrem os cadernos e escrevem o nome da 
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escola, local e data, nome do aluno e da professora, seguindo com a atividade sobre 

o conteúdo planejado para a aula, na maioria das vezes, envolvendo leitura e 

escrita. A sequência narrativa, construída por Cláudia, Kely e Gaspar, ilustra bem 

esse rito cotidiano: 

 

- Como é o dia de vocês na escola? Quando chegam, o que vocês fazem 

primeiro? [Pesquisadora] 

- Nós fazemos o nome da escola. Nosso nome, a data, o nome da 

professora e a atividade. Depois, escreve e lê texto. (Cláudia, Kely, Gaspar - 

Grupo 2 – Tabela 4) 

 

Logo no início das conversas com as crianças e o Alien, pedíamos que 

dissessem para ele o que faziam na escola. Em suas narrativas sobre o que fazem 

na escola, as crianças enfatizam os processos de ensino-aprendizagem de leitura e 

de escrita. Com efeito, nos anos iniciais do ensino fundamental, as atividades de 

leitura e escrita são as mais recorrentes, tendo em vista que a aquisição da leitura e 

escrita é o principal objetivo dessa etapa escolar, se apresentando, portanto, como 

maior desafio e objetivo das crianças desse nível de ensino, se traduzindo no 

sentido mais imediato de ir à escola. As narrativas de Cláudia, Kely e Gaspar, e de 

Tainá e Valéria, trazem esses aspectos que marcam o cotidiano das crianças na 

escola, que encontramos nas narrativas de todos os grupos de roda de conversa.   

 

- Vocês poderiam dizer o que fazem na escola? [Pesquisadora] 

- Eu aprendo a ler. A escrever. A ler as leituras. Faz escrita. Lê texto. Faz 

desenho.  

(Cláudia, Kely, Gaspar - Grupo 2 – Tabela 4) 

 

Poderiam dizer para o Alien o que vocês fazem na escola? [Pesquisadora] 

- Ler. Eu estudo, eu leio. Faço continhas. Brinco. Eu leio, escrevo, estudo. 

Aprendo a ler.  

(Tainá e Valéria - Grupo 3 – Tabela 3) 

  

A brincadeira e o desenho aparecem como algo a mais. Quando 

perguntamos sobre o que mais faziam na escola, as narrativas suscitam a 

interpretação de que existe brincadeira na escola, mas não se referem ao brincar 

como recurso ou procedimento didático, que poderia ser utilizado para promover 

aprendizagem e desenvolvimento. Passeggi et. al. (2014b, p. 94) constatam que a 
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brincadeira vai desaparecendo ao longo da escolarização. As autoras trazem a 

reflexão sobre o processo de enculturação no qual ingressam as crianças no 

universo escolar: 

 

 

[...] o processo de enculturação no universo escolar está marcado, 
para elas, por um duplo deslocamento, que implica uma série de 
acontecimentos, dentro dos quais precisam aprender a se situar: o 
primeiro é deslocamento da necessidade de brincar para a 
necessidade de estudar. O segundo decorre do primeiro: a 
sobreposição do estatuto de aluno (a), ao de criança. O que faz 
dessa trajetória um processo gradual de apagamento progressivo da 
brincadeira na escola e em seguida em suas vidas. (PASSEGGI et. 
al., 2014b, p. 94). 

 

 

Consideramos esse deslocamento da necessidade de brincar para a 

necessidade de estudar como fato marcante na “travessia” da educação infantil para 

o ensino fundamental. Enquanto na creche se destacam as brincadeiras e as 

atividades lúdicas com desenhos e pinturas, no Ensino fundamental, predominam as 

atividades voltadas para a leitura e a escrita. Observamos que o brincar como 

atividade que desenvolvem na escola só aparece nas narrativas dos grupos de 

crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Trazemos como exemplo o 

excerto da narrativa de Carlos, Eduardo e Robson, que se encontravam no primeiro 

ano do Ensino fundamental, para contrapor às narrativas de Cláudia, Kely e Gaspar, 

e a de Tainá e Valéria, apresentadas acima que cursavam o segundo e terceiro ano, 

em que o desenhar e o brincar ainda se fazem presente como atividades da escola. 

 

- E o que mais fazem aqui na escola? [Pesquisadora] 

- Faz desenhos. Faz o alfabeto. Brinca. A gente estuda. Brinca. 

 (Carlos, Eduardo, Robson - Grupo 1 – Tabela 3) 

 

 

Nesse mesmo pensamento, Fernandes (2015) constata que a brincadeira 

tão presente na educação infantil vai aos poucos deixando de fazer parte do 

cotidiano escolar das crianças, na medida em que vão avançando na escolarização. 

Nesse processo de mudança, as crianças precisam se adaptar a uma nova rotina 
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marcada por mais compromisso com a aprendizagem, e por atividades “mais sérias”, 

tais como provas e testes, por exemplo. 

Contudo, embora se integrem num espaço público de regras sociais e 

comportamentais, e tenham a missão de percorrer os objetivos propostos pela 

sociedade por meio da escola, as crianças encontram espaços para viver o que 

Machado (2012) chama de “despropósitos” dentro da cultura escolar. As narrativas 

das crianças dos últimos anos do ensino fundamental revelam a vivência desses 

despropósitos, quando dizem que brincam na sala de aula, quando a professora se 

ausenta.  

Vocês não fazem nada mais além de estudar? [Pesquisadora] 

- A gente brinca também. 

- As brincadeiras são dentro ou fora da sala? [Pesquisadora] 

- Em todo canto. 

- Hum, então, brincam também na sala de aula. [Pesquisadora]  

- É. Quando a professora sai. Quando ela sai, nós brincamos (sorriem).  

(Heitor, Brenda, Adriana - Grupo 5 – Tabela 4) 

  

Observamos que a brincadeira, tão presente na infância, é aos poucos 

apagada pelos propósitos, objetivos e tempos didáticos, mensurados pela escola. A 

brincadeira é então praticada como um ato de transgressão e, muitas vezes, 

interpretada como indisciplina, especialmente, as brincadeiras livres. O cotidiano da 

escola exige da criança organização e bom comportamento. Ao reduzir as 

brincadeiras, no cotidiano, para impor às crianças tarefas exaustivas e regradas, a 

escolar pode se apresentar como a um lugar chato e enfadonho para elas. 

Há ainda na rotina escolar, os momentos da merenda, que é servida 

quando chegam à escola e na hora do recreio, o que demonstra o cumprimento da 

Lei Nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar para os alunos da Educação Básica, mediante o Programa 

“Dinheiro Direto na Escola”. A escola dessas crianças também participa do 

Programa “Mais Educação” do Governo Federal, que tem como objetivo melhorar a 

aprendizagem de língua portuguesa e matemática, ampliando a jornada escolar de 

crianças e adolescentes. Com a ampliação da jornada escolar, que acontece de 

forma intercalada, um dia sim, outro não, é oferecida às crianças uma merenda no 

turno e no contra turno das aulas.  
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Que mais vocês fazem aqui? [pesquisadora] 

- Merenda, de manhã e de tarde.  

- É, de manhã e de tarde a gente merenda. Mas é um dia e outro não.  

 

Quando vocês chegam aqui já tem merenda? [pesquisadora] 

- Já. Agora, a gente chega, passa um pedaço, aí tem merenda. Aí depois, 

no recreio, tem a outra.  

 

E no recreio, vocês só merendam? [pesquisadora] 

- E brinca também. 

(Heitor, Brenda, Adriana - Grupo 5 – Tabela 4) 

 

De maneira geral, e comparando esses resultados a resultados de 

pesquisas anteriores, já publicadas, Passeggi et. al. (2014b), concentrando-se em 

narrativas de crianças de escolas urbanas, observam que o cotidiano na escola do 

campo não se diferencia daquele das escolas urbanas. Isso corrobora a concepção 

de “cultura escolar” de Barroso (2012), referenciada pela maneira como a escola, em 

geral, se organiza para o desenvolvimento das práticas educativas. Além disso, se 

torna perceptível pelo rito cotidiano, narrado pelas crianças, que a escola do campo 

se organiza reproduzindo a escola de zonas urbanas. Não observamos nada que 

demonstrasse práticas educativas específicas para atender às especificidades do 

contexto de vida dessas crianças do campo, e que dialogassem diretamente com a 

cultura da criança do campo.  

5.2 Ações e atitudes aceitas na escola – como o Alien deve se comportar 

na escola? 

Para Delory-Momberger (2008, p. 114, grifos da autora), a escola traz 

para as crianças uma nova experiência “naquilo que constitui sua razão social, a 

transmissão de saberes ‘comuns’, reconhecidos além de uma esfera familiar ou 

local, que são os saberes instituídos e objetivados de uma sociedade e de uma 

cultura”. A criança é introduzida na cultura escolar, trazendo toda a diversidade 

cultural presente em seus diversos contextos de vida. Em função dessa diversidade, 

a escola, pensada a partir de uma filosofia da homogeneidade, se situa em meio a 
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um paradoxo, entre a própria cultura escolar (organização e estruturação do trabalho 

pedagógico) e a necessidade de diversificar o ensino. 

Barroso (2012) problematiza o fato de as crianças serem submetidas a 

um tipo de organização pedagógica do ensino coletivo, que influencia a produção de 

uma “cultura da homogeneidade” dentro da escola. O que tira a flexibilidade do 

currículo, dificultando a introdução de mudanças que venham a garantir o 

reconhecimento e valorização da diversidade presente na escola. Essa “cultura da 

homogeneidade” que as instituições escolares propagam leva as crianças a 

adentrarem e absorverem uma cultura escolar distante de suas experiências de vida 

cotidiana fora da escola. 

Sobre o comportamento na escola, mais uma vez as crianças narram o 

que se pode interpretar como “regras sociais”. Em suas narrativas, elas fazem 

muitas referências a um comportamento normativamente adequado. Com isso, 

entende-se que quando as crianças dizem para o Alien que na escola ele precisará 

“Estudar”, “Ler”, “Trazer caderno, lápis, borracha, livro”, ou ainda, “Ficar bem 

quietinho”, “Não dar trabalho”, “Não sair do canto”, “Prestar atenção”, elas 

expressam e reproduzem uma cultura escolar que se constitui de regras, atividades 

e objetos específicos desse espaço social que é a escola. 

 

Como o Alien teria que se comportar na escola? [pesquisadora] 

- Estudar, ler. Ficar bem quietinho. 

Hum, ele tem que ficar quietinho. E essas asas do Alien serviriam para quê 

aqui na escola? [pesquisadora] 

- Pra ele voar!  

E dá pra voar na escola? [pesquisadora] 

- Não! Não! Porque tem vento! E é proibido!  

Vocês conseguem ficar bem quietinhos? [pesquisadora] 

- Eu fico bem quietinho!  

- E eu! 

(Carlos, Eduardo, Robson - Grupo 1 – Tabela 3) 

 

O que é ser um bom aluno? [pesquisadora] 

- Se comportar bem.  

- Não brigar.  

- Fazer as lições.  

- Obedecer ao professor.  

(Wigna, Lilian, Vera - Grupo 5 – Tabela 3) 
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-Tem que ser um aluno educado.  

- Não responder o professor.  

- É... Um aluno que faz as tarefas todo dia e não responde o professor, e 

estuda muito.  

(Larissa, Edina - Grupo 6 – Tabela 3) 

 

As crianças projetam na conversa com o Alien o que elas internalizam 

como ações e atitudes mais aceitas na escola. A escola é lugar para estudar e 

aprender a ler. Essa é a definição social e culturalmente construída e disseminada 

pela própria organização dos sistemas escolares. É um lugar onde “voar não é 

permitido”, pois a ação de voar é interpretada como um comportamento 

transgressor. As normas de comportamentos aos quais tanto se reportam as 

narrativas das crianças, elas são organizadas e ensinadas no âmbito escolar pelos 

próprios atores organizacionais, em relação uns com os outros, com o espaço e com 

os saberes. 

As crianças não hesitam em dizer que conseguem ficar bem quietinhas na 

escola. Talvez porque narrar o bom comportamento causa boa impressão. 

Comportar-se bem significa ser um bom aluno, educado, que não briga, obedece ao 

professor e realiza as tarefas propostas. Então, elas dizem ao Alien que são 

crianças bem comportadas e estudiosas. E é assim que o Alien deve ser também. 

Mas para isso, ele não pode voar na escola, deve sentar e estudar. Quando sair, ele 

poderá voar, mas na escola não, ela é fechada e, além disso, é proibido voar.  

 

E o Alien poderia voar na escola? [pesquisadora] 

- Não!  

- Pode porque ele tem asas.  

- Não! Porque a escola é fechada.  

- Ele ia ter que sentar, e quando sair, voar. Porque na escola tem que 

estudar.  

 

E o que ele vai fazer com essas asas se não vai poder voar? 

[pesquisadora]  

- Cortar! (sorriem). 

(Wigna, Lilian, Vera - Grupo 5 – Tabela 3) 

 

É importante destacar na narrativa das crianças o quanto as regras de 

comportamento são marcantes nos processos de enculturação e aprendizagem na 
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escola. Observamos o quanto a escola se mostra como um sistema complexo de 

comportamentos humanos organizados, que são submetidos a regras de natureza 

impessoal, definindo a especificidade da forma de socialização escolar, cuja 

organização se volta prioritariamente para modos de ensino simultâneos: um 

professor, uma classe. Como afirma Canário (2008), ao fazer a crítica sobre a forma 

e organização da escola, ele salienta que a instituição escolar é uma invenção 

histórica que veio contribuir para a integração social, funcionando como uma fábrica 

de cidadãos, cujo objetivo assume a perspectiva de Durkheim para prevenir a 

anomia e preparar para a inserção na divisão social do trabalho. Nesse sentido, faz 

a crítica sobre a necessidade de repensar e problematizar a escola, cuja 

organização e forma “aparecem feridas de uma irreversível obsolescência”.  

A escola rompe com os processos de continuidade de experiências 

vivenciadas fora da escola, para pensar a liberdade da criança, quando privada de 

qualquer realização independente. O Alien não pode voar na escola, porque a 

escola é lugar para estudar. A alternativa que resta ao Alien é a de cortar suas 

próprias asas, já que ele não pode usá-las na escola. Nessa perspectiva, a cultura 

escolar desconsidera as experiências vividas pelas crianças fora da escola, e que 

elas trazem consigo ao adentrarem no cotidiano escolar. As crianças são orientadas 

a seguir as regras da escola com objetivos de projetos futuros, negando a vivência 

do tempo da infância em sua plenitude. 

A sobreposição do estatuto de aluno ao estatuto de criança (PASSEGGI 

et. al., 2014b) decorre dessa cultura do universo escolar conservador, que faz a 

brincadeira e a liberdade serem percebidas na escola como atos de indisciplina pela 

própria criança: “E à medida que a infância vai se distanciando, cada vez mais, elas 

vão organizando o enredo da história em que aprender e brincar são atividades 

diferentes, que acontecem em lugares e tempos diferentes, na escola... e, portanto, 

na vida”. (PASSEGGI et. al., 2014b, p. 96).  

Diante do contexto apresentado nas narrativas das crianças, 

compreendemos que a brincadeira, a “zoada” (o barulho), o movimento das crianças 

nos momentos de recreios, ou nas ausências do professor, em sala de aula, são 

atitudes que fazem parte do ser criança. Dessa forma, entendemos esses momentos 

como expressivos de táticas “invisíveis” (CERTEAU, 2013) realizadas pelas crianças 
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e de seus despropósitos, que vão lhes permitir agir e, às vezes, impor as marcas 

das infâncias no espaço institucionalizado da escola. 

 

 

Em suas narrativas, elas vão autobiografando como aprendem, sem 
jamais dizer que aprendem, o que lhes ensinam suas silenciosas 
táticas na arte de se manter crianças; tecer amizades; conviver com 
o outro; por em uso sua reflexão nos jogos entre eles e nos jogos de 
poder que experienciam nas brincadeiras, na reinvenção dos 
espaços escolares, movimentos nos quais se reinventam ao 
reinventar o tempo que passam na escola. (PASSEGGI et. al., 
2014b, p. 98). 

  

 

As táticas invisíveis e improvisadas das crianças, frente à cultura escolar, 

nos permitem percebê-las como partícipe do processo educativo, e não como mero 

observador, resultado ou produto. Consideramos que a experiência humana e 

individual passa pela vivência e aquisição de culturas, interferindo e jogando com as 

maneiras de utilizar a ordem imposta pelas regras sociais, instaurando pluralidade e 

criatividade num cotidiano educacional conservador. 

5.3 Professores e amigos – as relações afetivas que marcam o processo 

de escolarização 

As crianças dizem encontrar muitas pessoas na escola, entre elas, os 

professores. Em maioria, narram que os professores são bons porque ajudam e 

ensinam quando elas não conseguem aprender. A disponibilidade do professor em 

ajudar e ensinar as crianças são destaques em suas narrativas, levando as crianças 

a avaliá-los como bons professores. 

 

E como é a professora de vocês? [pesquisadora] 

- Boa. Quando a gente não sabe, ela responde na cadeira.  

- Ela vai de cadeira em cadeira.  

- Ela vê se o dever tá certo.  

(Cláudia, Kelly, Gaspar - Grupo 2 – Tabela 4) 
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E o que é uma professora boa? [pesquisadora] 

- Que ensina a pessoa a falar. A aprender as coisas.  

- Que Ajuda. Eu nem sabia tirar conta, dividir, ela me ensinou, eu aprendi.  

(Lulu, Kauã, Henry, Rafa - Grupo 3 – Tabela 4) 

 

Para as crianças, o professor, mesmo sendo bom e legal, “às vezes ele 

briga”. Não expõem os motivos da repreensão dos professores, mas expressam que 

mesmo repreendendo-as, e sendo “chato”, o faz porque está correto. As crianças 

estabelecem com os professores uma relação de interdependência, respeitando sua 

superioridade na escola, ao mesmo tempo em que revelam um dos princípios dos 

sistemas escolares modernos: a relação unilateral entre professor e aluno. De um 

lado, o professor que detém o conhecimento; do outro, o aluno que nada sabe e ali 

está para aprender com o professor. 

 

E como é o professor? [pesquisadora] 

- Ele é bom, mas às vezes ele briga com a gente.  

(Helô,Vivi, Mirla, Bia - Grupo 1 – Tabela 4) 

 

Vocês gostam do professor? [pesquisadora] 

- Gosto.  

- Mais ou menos. Às vezes ele é chato, mas ele tá certo.  

(Duda, Jean, Marta, Raul - Grupo 4 – Tabela 4) 

 

É importante observar a relação que as crianças estabelecem entre 

gostar do professor e gostar da disciplina. Quando narram que gostam de um 

determinado professor, consequentemente, demonstram gostar da disciplina que ele 

ensina. Nas narrativas das crianças dessa escola há predominância de uma relação 

positiva com a disciplina de matemática, essa mesma relação é estendida à 

professora. Inclusive, muitas crianças dizem que querem estudar para serem 

professores ou professoras de matemática. 

 

O que mais gostam de estudar? [pesquisadora] 

- Educação Física.  

- Matemática. Educação Física e Matemática.  

Por que Educação Física? [pesquisadora] 

- Porque o professor é melhor.  

- O ruim é que ele só faz textos.  

E por que Matemática? [pesquisadora] 



129 

 

- Porque a professora é legal.  

 

Vocês gostam de vir pra escola? [pesquisadora] 

- Sim e não.  

Explique esse “sim e não”. [pesquisadora] 

- Sim, porque nós só gostamos de vir quando é dia de quinta-feira porque 

tem Emanoel e Vanuza, e tem Educação Física. E não, porque não 

gostamos dos outros dias porque os professores, sabe como é, né? 

Brabos, meio brabo.  

- Meio? (sorriem)  

- A maioria é assim.  

(Heitor, Brenda, Adriana - Grupo 5 – Tabela 4) 

 

Além de encontrarem os professores, as crianças narram que fazem 

amigos na escola, que tem amigos na escola e que são legais porque as ajudam nas 

atividades de sala. A escola é um espaço de socialização e de interação, onde as 

crianças podem conhecer outras crianças de mesma faixa etária e de faixa etária 

diferente também, do mesmo lugar onde residem e de lugares diferentes. É, 

portanto, um espaço constituído pela diversidade e pelo encontro de culturas. Em 

meio a essa diversidade, é um lugar de se fazer amigos.  

Conforme Papalia, Olds e Feldman (2009), os grupos de colegas 

assumem papel fundamental no desenvolvimento da criança. Na terceira infância, 

que compreende o período que se inicia por volta dos 07 anos de idade, os “Grupos 

se formam naturalmente entre crianças que vivem próximas ou vão juntas à escola, 

e frequentemente se compõem de crianças da mesma origem racial ou étnica e de 

condição socioeconômica semelhante”. Nesses grupos, e em interação com seus 

amigos, as crianças aprendem a comunicar-se, a cooperar e a se ajudarem 

mutuamente. 

Assim, as crianças definem em suas narrativas, que os amigos bons são 

os que ajudam nas tarefas e não “arengam”, que partilham brinquedos e coisas que 

algumas delas não possuem, como a bicicleta, por exemplo. Um amigo legal 

também é definido como bom e inteligente, e que ajuda nas atividades em sala.   

 

E como são os amigos de vocês na escola? [pesquisadora] 

- Bom! Dá brinquedo pra nós brincar.  

- Deixa a gente andar de bicicleta.  

- [...] Ele ajuda no dever.  
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- São legais. São bons.  

(Carlos, Eduardo, Robson - Grupo 1 – Tabela 3) 

 

E o que é um amigo legal? [pesquisadora] 

- É um amigo muito bom!  

- Inteligente! 

(Sandro, Hudson, Márcio – Grupo 1 – Tabela 3) 

 

E o que é um amigo legal? [pesquisadora] 

- Ele ajuda no dever.  

Vocês se ajudam na sala? [pesquisadora] 

- (Acenam que sim). 

(Tainá, Valéria – Grupo 1 – Tabela 3) 

 

As crianças demonstram se sentir bem em ter amigos na escola. São 

perceptíveis os grupos de amigos que se formam na escola, que se juntam seja em 

sala de aula, no horário de intervalo, bem como nos percursos de casa à escola. 

Para as crianças, um amigo legal é o que não arenga, não briga, não fala mal do 

outro. Observamos em Papalia, Olds e Feldman (2009) que as crianças se 

beneficiam com os grupos de amigos da escola, quando podem contar sempre com 

alguém para brincar ou fazer coisas juntas, adquirindo o senso de identidade e de 

pertencer a um grupo. Isso ajuda a desenvolver habilidades de liderança, de 

sociabilidade, de comunicação e de autoestima. 

Contudo, a formação de grupos e aglomeração de crianças num mesmo 

espaço propicia a existência de alguns conflitos. As narrativas das crianças 

sinalizam que na rotina escolar existem momentos de conflitos (brigas e arengas). 

As crianças dizem que ajudariam o Alien a fazer amigos, com a ressalva de que ele 

seria chamado de “perna fina”. Assim justificam que as brigas começam quando um 

apelida o outro.  

 

O que é um amigo legal? [pesquisadora] 

- É que não arenga. Que é carinhoso. É bom pra pessoa.  

Existe arenga na escola? [pesquisadora] 

- Vixe, e muito!  

E por que arengam? [pesquisadora] 

- Bole com a pessoa. Chamam R. de gordo. Me chamam de cabeção. 

  E é muita arenga? [pesquisadora] 

- Muita! Todo dia!  

- Todo dia chama apelido na pessoa.  
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- Chamam ela de testa grande. Ainda me chamam de ferrugem. Chamam 

ela de baleia (aponta para Duda).  

Mas, isso é na sala de aula? [pesquisadora] 

- É na sala, é fora.  

Acho que o Alien não vai gostar disso não. E vocês brigam também ou só 

veem os outros brigarem? [pesquisadora] 

- Eu brigo também. 

- Vocês ajudariam o Alien fazer amigos na escola? [pesquisadora]  

- Sim. Mas vão ficar chamando de perna fina. (risos). 

(Duda, Jean, Marta, Raul - Grupo 4 – Tabela 4) 

 

Esses conflitos descrevem o que Passeggi, Nascimento e Silva (2016) 

analisam como violência na escola, tomando como fundamento o conceito de 

Charlot (2002): “A violência na escola é aquela que se reproduz dentro do espaço 

escolar, sem estar ligada à natureza e às atividades da instituição escolar”. 

Comumente, são conflitos que começam com brincadeiras e terminam em agressão.  

De todo modo, a amizade construída na escola resulta desse processo de 

socialização e interação que constitui a escola e a experiência escolar. Apesar dos 

conflitos, a amizade se traduz num fenômeno marcante nos processos de formação 

e aprendizagem das crianças. As crianças aprendem em relação mútua, construindo 

suas experiências escolares. Ao serem questionadas sobre o Alien ser um bom 

amigo, fazem a indagação de que se o Alien não arenga, isso lhe definiria como bom 

amigo.  

 

Vocês acham que o Alien seria um bom amigo? [pesquisadora] 

(Acenam que sim).  

- Ele não arenga?  

Não, ele não arenga. [pesquisadora] 

(Helô, Vivi, Myrla, Bia - Grupo 1 – Tabela 4) 

 

Assim, reforçam o que vêm expressando em suas narrativas, que os bons 

amigos não arengam, não falam mal, não brigam; mas, ajudam e cooperam nas 

brincadeiras e nos estudos. Os que falam mal e brigam não são bons amigos. Diante 

dos conflitos que surgem, as crianças vão se juntando com outras com as quais 

mais se identificam, e construindo laços de amizades mais próximos e fortes. Isso 

ocorre com as crianças do Arrojado que, apesar de interagir em alguns momentos 
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com as demais crianças da escola, tendem a se isolar e a brincar entre elas, 

principalmente, na hora do intervalo das aulas. 

5.4 Participação da família na vida escolar 

Nas narrativas, podemos ainda observar a relação e participação da 

família na vida escolar das crianças. Em suas narrativas expressam que a 

participação de seus familiares tem papel relevante para a aprendizagem. As 

narrativas confirmam os estudos de Lahire (1997), para quem as configurações 

familiares do sujeito são importantes para despertar o seu interesse e dar sentido 

aos seus estudos. De acordo com Lahire (1997, p. 17, grifo nosso), 

 

 

[...] a criança constitui seus esquemas comportamentais, cognitivos e 
de avaliação através das formas que assumem as relações de 
interdependência com as pessoas que a cercam com mais 
frequência e por mais tempo, ou seja, os membros de sua família.  

 

 

Conforme o autor, a criança não reproduz diretamente as formas de agir 

da família, mas desenvolve sua própria modalidade de comportamento se apoiando 

em relação às ações dos adultos, ou seja, nas relações de interdependência das 

quais participa. Nesse sentido, observamos que as narrativas das crianças mostram 

que os pais (pai e mãe) são os primeiros incentivadores da frequência dos filhos à 

escola, mostrando-lhes a importância da escola para conseguirem um futuro melhor. 

As crianças explicam que os pais gostam que elas frequentem a escola e do que 

fazem na escola. Quando perguntamos sobre a participação dos pais na escola, 

dizem que eles vêm à escola quando tem reunião, destacando a participação mais 

assídua da mãe na vida escolar. A atuação da mãe se destaca na vida estudantil 

das crianças, sendo recorrente sua presença na escola e na ajuda com as tarefas 

escolares. Muitos citam ainda a ajuda de tios e tias, irmãos e irmãs, primos e primas. 
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Os pais [pai e mãe] de vocês vêm sempre à escola? Ou eles não vêm à 

escola? [pesquisadora] 

- Às vezes. Quando é reunião, eles vêm.  

- Eles incentivam pra vir pra escola e se preocupam se estamos tirando 

notas boas. 

- A minha mãe já veio na reunião.  

(Wigna, Lilian, Vera - Grupo 5 – Tabela 3) 

 

Ah, tá! Eles ajudam vocês em casa com as tarefas? [pesquisadora] 

- Ajuda!  

- A minha tia ajuda.  

- A minha mãe ajuda.  

- A mãe ajuda.  

- Eles dizem pra nós aprender a ler, a estudar e passar de ano. 

(Carlos, Eduardo, Robson - Grupo 1 – Tabela 3)  

 

Ainda sobre a participação da família na vida escolar da criança, podemos 

observar a partir das narrativas das crianças que os pais (pai e mãe) buscam para 

os filhos as oportunidades que não tiveram para si. É possível afirmar que esses 

pais, vivendo em tempos diferentes dos seus filhos, não tiveram a oportunidade de 

acesso à escola nas mesmas condições que têm hoje seus filhos vivendo no campo. 

Ofertar o melhor da vida aos filhos está relacionado a dar-lhes a oportunidade de 

estudar, mesmo que como obrigação. 

 

- Eles dizem que querem dá o melhor, que não tiveram como estudar, que 

querem dar a nós o melhor.  

- Que não tiveram a chance de estudar. Manda nós prestar atenção, pra 

nós aprender mais. 

(Lulu, Kauã, Henry, Rafa - Grupo 3 – Tabela 4)  

 

O discurso dos pais reproduzidos nas narrativas das crianças expressa e 

reforça o sentido da escola em perspectiva futura, como lugar de passagem para a 

construção de um futuro digno e promissor. Alimenta a necessidade de construírem 

um projeto de vida por meio da escola como forma de driblar destinos sociais 

indesejáveis, como por exemplo, entrar no mundo da violência. Essa narrativa revela 

ainda diferenças entre tempos e contextos vividos pelos pais e pelas crianças. Os 

pais não estudaram, no entanto, desejam que os filhos estudem como forma de 

construir um projeto de vida alternativo ao que construíram para si.  
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- Meus pais me adulam pra eu vir. Eu digo: Mãe, eu não quero ir pra escola 

não! Ela diz: Vai sim!  

O que ela diz da escola pra vocês? [pesquisadora] 

- Diz que é bom. Que é bom estudar pra quando crescer ir pra faculdade.  

- Ela diz que se eu parar de estudar, não vou ter futuro.  

- Que se parar de estudar, vai entrar no meio de violência. 

(Duda, Jean, Marta, Raul - Grupo 4 – Tabela 4) 

 

O que levaria os pais à preocupação presente do “não ter futuro”, se não 

estudar? Certamente, no tempo e na história de vida dos pais a ausência da escola 

era compensada por atividades produtivas, pelo trabalho, em suas vidas. Existindo 

escola para seus filhos, existe a possibilidade de ascender socialmente e melhorar 

as condições de vida futuras por meio dos estudos, para ter uma formação escolar e 

exercer uma profissão promissora, alternativa ao trabalho braçal no campo. 

A construção do sentido da escola para as crianças do campo se 

desdobra, em especial, no discurso sobre a escola propagado na família. Os pais 

(pai e mãe) se apresentam como os principais atores que incentivam os filhos a 

prospectar suas vidas futuras colocando a escola como caminho singular para 

chegar à conquista de melhores condições de vida. Podemos inferir ainda que o 

discurso propagado pelos pais sobre o sentido da escola, e que é (re)construído nas 

narrativas das crianças, resulta do sentido social e histórico da escola vista como 

“promessa” de mobilidade social. (CANÁRIO, 2008). 

5.5 O que as crianças dizem sobre o que gostam na escola 

Quando perguntadas sobre o que gostam na escola, mais uma vez 

narram sobre as brincadeiras e as atividades lúdicas. O que mais gostam na escola 

é de brincar, pintar, desenhar e da hora do recreio, mas também incluem como 

brincadeiras escrever, aprender a ler. A partir dos objetivos e propósitos, ditados 

pela escola e reforçados pela família, nas narrativas das crianças o sentido de 

estudar é se preparar para o futuro. Mas é importante levar em conta a necessidade 

de a escola garantir às crianças momentos lúdicos no cotidiano escolar. 

Comungamos com Snyders (1993, p. 29), quando diz: “Eu gostaria de uma escola 

onde a criança não tivesse que saltar as alegrias da infância, apressando-se, em 
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fatos e pensamentos, rumo à idade adulta, mas onde pudesse apreciar em sua 

especificidade os diferentes momentos de suas idades”.  As crianças gostam de 

brincar na escola, e como vimos, anteriormente, elas brincam num ato de 

“despropósito” em relação às injunções das normas da escola, aproveitando o 

espaço da sala para brincar quando a professora se ausente da sala de aula. 

 

E o que vocês mais gostam na escola? [pesquisadora] 

- De brincar, de escrever.  

- De brincar de esconde-esconde. De aprender a ler.  

- Quando a gente fica em casa, sem vir pra escola, é ruim porque não tem 

nada pra fazer.  

(Cláudia, Kely, Gaspar - Grupo 2 – Tabela 4)  

 

O recorrente absenteísmo das crianças às aulas, especialmente, das 

crianças da comunidade do Arrojado, é relatado pelos professores e a direção da 

escola. Essa ausência surge em suas narrativas sobre a escola associada, de 

imediato, ao gostar da escola. A necessidade de dizer que não faltam às aulas, 

mesmo faltando, pode ser justificada como forma de amenizar o paradoxo entre a 

afirmação de que gostam de ir à escola e a ação de faltar aula com frequência. 

Embora, percebamos a estratégia utilizada por elas para justificar esse paradoxo, 

observamos nessas justificativas situações sérias: doença e perda do horário do 

transporte escolar.  

 

Vocês gostam da escola? [pesquisadora] 

- Gosto! Não falto um dia.  

- Eu faltei só um.  

- Eu só falto quando tou doente ou, às vezes, quando eu viajo.  

- Eu faltei aula na escola duas vezes.  

- Esse aí faltou 16 dias (aponta para H.).  

- Ele faltou 16 dias porque a mãe dele, a avó dele tava doente, aí a mãe 

dele foi pro Riacho. Bem um mês.  

- É que eu tava doente do joelho. A minha avó tava dormindo lá no hospital 

de Riacho.  

- Eu só faltei duas vezes porque um dia tava com dor de barriga e o outro 

dia porque tava frio demais, e minha mãe esqueceu de lavar minha farda. 

Agora, quando eu tou aqui, eu não falto nenhuma vez.  

(Lulu, Kauã, Henry, Rafa - Grupo 3 – Tabela 4) 
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As situações narradas sobre suas faltas são de fato denúncias que as 

crianças fazem sobre a ausência de assistência à saúde para o povo do campo, 

que, muitas vezes, necessitam buscar atendimento em outras cidades. Elas 

denunciam igualmente que não existe acompanhamento nem por parte da escola, 

nem por parte do poder público, suscetíveis de providenciar condições mínimas de 

atendimento e acompanhamento de saúde das crianças que adoecem e se 

ausentam das aulas. 

De maneira geral, entendemos que as crianças desejam que o 

pesquisador e o Alien compreendam que quando faltam às aulas não significa que 

elas não gostem da escola, mas que motivos alheios à sua vontade incidem sobre 

sua assiduidade. Dizem gostar tanto de ir à escola, que quando os professores 

fizeram greve, elas não gostavam de ficar em casa por não poder ir à escola. 

Afirmam que estavam dispostas a aceitarem a transferência de suas matrículas para 

escola da cidade, como forma de não parar de estudar e nem de ir à escola. Nesse 

sentido, podemos inferir que a confissão do gosto pela escola está atrelada ainda à 

performance de ser bom aluno, que não falta aula, revelando o quanto incorporaram 

a sobreposição do estatuto de aluno ao de criança. 

 

- No dia que tava em greve, eu não gostei. Minha mãe ia me botar pra rua, 

só que não tinha mais vaga.  

- Também. Eu só falto quando tou doente.  

- Eu também. Eu só faltei cinco dias porque eu tava com dor na barriga, 

inchada, aí fui pra Pau dos Ferros.  

 (Duda, Jean, Marta, Raul - Grupo 4 – Tabela 4) 

 

Encontramos ainda outro tipo de denúncia nas narrativas de Sandro, 

Hudson, Márcio, Tainá, Valéria, William, Lilian e Vera, crianças da comunidade do 

Arrojado. Elas justificam suas faltas recorrentes às aulas por perderem o transporte 

escolar. O ônibus não vai até a comunidade, pois as ladeiras de acesso dificultam o 

acesso até lá. De modo que, conforme já dissemos anteriormente, as crianças do 

Arrojado para ter acesso ao transporte escolar, sobem e descem ladeiras de 

aproximadamente dois quilômetros e por essa razão, arriscam-se a perder o horário 

de saída do carro. O tempo e as condições de percurso residência-escola-residência 
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das crianças do Arrojado se diferenciam daqueles das demais crianças, colocando-

as na condição de crianças faltosas. 

 

- Às vezes eu perco o carro.  

- Tem vez que perco o carro também.  

(Sandro, Hudson, Márcio - Grupo 2 – Tabela 3) 

 

Vocês faltam aula? [pesquisadora] 

- Nunca faltei! Valéria já faltou! 

- Porque perdi o carro, e já faltei também porque estava doente. 

(Tainá, Valéria - Grupo 3 – Tabela 3) 

- Eu já faltei! 

- Eu só faltei no primeiro bimestre. 

- Às vezes a gente perde o carro, e às vezes, a gente tá doente. 

- Eu faltei o primeiro bimestre porque perdi duas vezes o carro, e uma vez, 

eu tava doente. 

- Eu nunca perdi o carro. 

(Willian, Lilian, Vera - Grupo 5 – Tabela 3) 

 

As crianças também sinalizam, hesitantes, que “às vezes” faltam aula por 

não sentirem vontade de ir à escola e que desejam ficar em casa brincando. Mas 

avaliam que faltar aula é “ruim”, pois não aprendem nada quando não vão à escola. 

Dizer que é “ruim” faltar à escola pode ser interpretado de pelo menos três maneiras: 

seja como estratégia de (auto)convencimento, que enaltece e reproduz o discurso 

socialmente construído sobre a importância de frequentar a escola seja como a 

emergência de sua inserção social na cultura escolar e a “promessa” de garantia de 

um futuro melhor e exitoso; seja pela perda do convívio e das brincadeiras com os 

amigos e as amigas.  

 

- Ah, às vezes vocês perdem o carro, aí não vêm. Então faltam por isso? 

[pesquisadora] (Acenam que sim). Só quando perdem o carro ou tem dia que 

vocês dizem assim “Não, hoje eu não vou pra escola. Hoje vou ficar em casa, 

vou brincar.” (Ficam se olhando). Tem dia que é assim? (Acenam que sim).  

- É ruim.  

Por que é ruim? [pesquisadora] 

- Ah, porque eu não aprendo nada.  

 (Sandro, Hudson, Márcio - Grupo 2 – Tabela 3) 
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Essa narrativa nos leva a pensar sobre o paradoxo que permeia a 

imagem que transmitem as narrativas das crianças sobre a escola: a escola é um 

lugar “chato” e enfadonho, mas necessário para quem quer mudar de vida, 

importante para a mobilidade social. Assim, a escola não se apresenta somente 

como obrigação, mas também, e especialmente, como necessidade.  

Por último, ressaltamos que não identificamos, nas narrativas das 

crianças sobre o cotidiano escolar, nenhum elemento que apontasse alguma 

diferença, ou algo específico da prática pedagógica, relacionado à particularidade de 

uma escola do campo. Destacamos apenas o fato objetivo de existir uma turma 

multisseriada, e que não apresenta nada de específico que atenda essa realidade no 

que se refere à dinâmica pedagógica. A escola do campo pesquisada segue o 

modelo de cultura escolar e dos padrões de organização pedagógica 

institucionalizados pelos sistemas de ensino na zona urbana e na cultura escolar de 

modo geral. 

5.6 E então, como deveria ser a escola?  

As narrativas das crianças trazem respostas sobre como deveria ser a 

escola, associando ao que não gostam nela. Revelam que a escola é um lugar onde 

as crianças costumam expressar, com euforia, suas emoções, especialmente, no 

momento do recreio. Contudo, elas dizem não gostar de “zoada” (barulho forte, 

confuso) e nem de fazer “zoada”. O barulho está geralmente associado aos conflitos 

(brigas e arengas) existentes na escola, sobretudo, no momento do recreio. Esse é 

um ponto revelado por elas como algo que não gostam na escola.  

 

O que vocês acham que o Alien não ia gostar se ele viesse pra escola? 

[pesquisadora] 

- Fazer zoada!  

- De brigar.  

- E deixar de saber da vida dos outros.  

- De se intrigar, tem gente que se intriga. 

  

E por que brigam? [pesquisadora] 
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- Não sei. Os meninos que botam. Um às vezes quer de um jeito, o outro 

quer de outro. Aí começa a briga. Ao invés dos outros apartarem, ficam é 

gritando: Briga! Briga! E ficam olhando.  

 

Mas, isso acontece em que horário? [pesquisadora] 

- No recreio. Já teve dentro de sala também, no quinto ano.  

 

Na sala de aula tem briga? [pesquisadora] 

- Na nossa não tem não. 

(Lulu, Kauã, Henry, Rafa - Grupo 3 – Tabela 3)  

 

As crianças se referem aos acontecimentos indisciplinados e conflituosos, 

de violência e brigas entre elas, como situações indesejáveis na escola. Colocam-se 

em posição de estranhamento frente às situações de conflitos, brigas e barulhos que 

acontecem na escola, ressaltando: “Na nossa [sala] não tem não”, quando 

questionadas se existia briga dentro da sala de aula. Contam os fatos, mas não se 

identificam com eles. Compreendemos como uma tática de autodefesa, tendo em 

vista que brigar e fazer barulho significa burlar as normas de funcionamento da 

cultura escolar. 

A pergunta sobre a possibilidade de mudanças na escola, no excerto a 

seguir, revela como expressam suas opiniões e posicionamento em torno da 

organização escolar. As crianças sugerem como proposta: a mudança da farda; a 

reivindicação da oferta de educação física para a turma do 5º Ano; mudanças dos 

móveis da escola (cadeiras e mesas); portas e janelas novas, e pintura das paredes. 

A narrativa apresenta, portanto, um posicionamento político e crítico da criança, 

endossando a ideia que vimos defendendo na pesquisa com criança, que a concebe 

como ser ativo, que interage, pensa e reflete, participando do mundo que a cerca, ao 

expressar suas experiências e desejos através da narrativa. (PASSEGGI, 

NASCIMENTO, OLIVEIRA, 2016).  

 

Vocês mudariam alguma coisa aqui nessa escola? [pesquisadora] 

- Mudaria. A roupa. Mudaria as mesas, as cadeiras, tem sala que tem 

cadeiras do jeito das nossas.  

- Pintaria as paredes, mudaria as cadeiras, botava portas novas, janelas.  

- Teria educação física pra nós. 

(Wigna, Lilian, Vera - Grupo 5 – Tabela 3) 
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Outra situação narrada pelas crianças diz respeito a não estarem 

satisfeitas com o sistema de empréstimo de livros da biblioteca. Ressaltam que eles 

ficam guardados em estantes na sala de aula em que estudam, e que os alunos de 

outras turmas entram e saem para pegar os livros, o que perturba a aula e as 

incomoda. Além disso, ficam revoltadas porque somente as crianças das outras 

turmas podem emprestar os livros.  

 

O que vocês menos gostam aqui? [pesquisadora] 

- Os livros... (fala baixinho, colocando o Alien sobre a boca).  

Como? Não entendi... [pesquisadora] 

- É que a gente estuda na biblioteca, aí quando o povo vai pegar os livros, 

os meninos ficam só olhando pra trás.  

- Nós não podemos pegar não. Só o povo das outras salas. 

(Helô, Vivi, Myrla, Bia - Grupo 1 – Tabela 4)  

 

É importante destacar que no momento em que realizamos essas rodas 

de conversa, a escola ainda não havia passado pela reforma de sua estrutura física. 

Pela falta de espaço na escola, as estantes da biblioteca tinham sido distribuídas 

entre a classe do 1º Ano e a sala de informática, que era também utilizada como 

sala de professores. O posicionamento das crianças, em torno do que não gostam e 

do que mudariam na escola, revela que reconhecem os problemas existentes e os 

prejuízos que trazem para as atividades escolares, assim como para o bem-estar da 

comunidade escolar que passam na escola boa parte de suas vidas. Suas queixas 

demonstram sua capacidade de reflexão diante da vida e que não são passivas face 

ao desconforto que lhes é imposto. Reafirmam, em suas narrativas, o que 

defendemos quanto à legitimidade do que dizem e pensam as crianças sobre a 

escola como algo digno de interesse para a compreensão do cotidiano escolar e a 

melhoria das políticas educacionais. Suas narrativas se apresentam, portanto, como 

um princípio organizador da experiência vivida na escola. Enquanto narradoras, elas 

se apresentam como agentes participativos e criativos, suscetíveis de colaborar para 

a construção dos ambientes e dos contextos em que estão inseridas, de forma 

adequada, não hesitando em se posicionar, propositivamente, sobre o que 

mudariam na escola. 
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5.7 A escola como projeção do futuro: “Ser alguém na vida”  

Ao narrar sobre suas experiências na escola, as crianças reproduzem a 

concepção de escola como lugar onde se estuda para “ser alguém na vida”, não só 

no meio rural, onde vivem, mas também em outros contextos onde irão atuar. A 

cultura escolar, geralmente, desconsidera as experiências de vida que as crianças 

trazem consigo e torna hegemônica a ideia de se estudar numa perspectiva de 

futuro, o que tende a anular o presente, e com ele a concepção de infância na sua 

plenitude, ou seja, como um momento vivido com especificidades próprias, além da 

ideia de um “vir a ser”.  De modo que o discurso herdado conduz as crianças a não 

relacionar o sentido da escola numa perspectiva presente, mas como um meio de 

chegar a um futuro prometido, quando elas poderão ser então reconhecidas como 

“alguém na vida”.  

 

Mas, pra que é mesmo que a gente vem pra escola e estuda tanto? 

[pesquisadora] 

- Pra ser alguém na vida.  

- Pra ser professora.  

- Um doutor. 

(Maria, Vic, Nando - Grupo 4 – Tabela 3) 

 

- Pra conseguir um emprego.  

- Eu quero ser advogada.  

- Quero ser cantora.  

- Pra conseguir um futuro melhor. Trabalhar, depender de nós mesmos. 

(Wigna, Lilian, Vera - Grupo 5 – Tabela 3) 

  

O que a escola apresenta como retorno imediato para essas crianças é: 

aprender a ler e escrever, e encontrar os amigos. Há na finalidade da escola a 

reprodução da concepção da criança como um ser “ainda” em desenvolvimento. O 

que alimenta e instiga a seguinte pergunta: “O que você quer ser quando crescer?”. 

A função da escola e dos estudos será, portanto, a de auxiliar a criança a crescer 

nessa perspectiva de futuro, levando-as a se perceber como um ser prospectivo que 

se desenha num projeto futuro de continuidade, seja numa profissão (quero ser 

cantora, doutora, advogada), num trabalho que lhes trará autonomia (“Trabalhar 
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para depender de nós mesmos”), e de estudos em nível universitário. Esse é o 

sentido partilhado e que mais atribuem à escola em suas narrativas. 

O “ser alguém” na vida se desdobra na prospecção narrativa de Maria, 

Vic, Nando, Wigna, Lilian, Vera, crianças da comunidade do Arrojado, de se 

tornarem profissionais diferentes dos que conhecem na lida diária: ser professor, ser 

um doutor, ser advogada, ser cantora. Ou seja, empregos ou trabalhos, 

reconhecidos socialmente, que podem garantir melhores condições de vida.  

Enquanto muitas crianças dizem que estudam para “ser alguém na vida”, 

algumas delas, como se pode observar nos excertos abaixo, dizem que escola é 

importante para desenvolver aprendizagens que vão lhes servir no futuro, e adotar 

boas atitudes diante da vida. 

 

- Pra aprender a dividir as coisas. Pra fazer novos amigos.  

- Pra quando a gente ficar maior, a gente aprender as coisas [...] 

- Pra não ir parar na cozinha do povo, lavando a louça.  

- Pra não ficar em casa sem fazer nada.  

- Pra não virar um vagabundo.  

- Pra trabalhar. 

(Lulu, Kauã, Henry, Rafa - Grupo 3 – Tabela 4)  

(Duda, Jean, Marta, Raul - Grupo 4 – Tabela 4) 

 

Importante destacar nesse excerto o que diz, Marta, aos 09 anos de 

idade. Ela não define exatamente o que ela quer ser, ela sabe o que não quer ser, 

nem fazer: “não ir parar na cozinha do povo, lavando louça”. Marta nos contou que 

sua mãe trabalhava como empregada doméstica na cidade. E o temor de ter 

também a condição de vida de sua mãe, como algo irremediável, se revela na sua 

vida como um aspecto motivador e impulsionador para estudar. 

Nesse sentido, a escola, para o povo do campo aparece de modo ainda 

mais contundente como lugar de passagem que lhes proporciona desenvolver 

projetos de vida alternativos ao incerto e difícil futuro como campesinos. A escola 

apontada como promessa e travessia nos faz pensar na ausência de outro sentido 

para escola, aquele de um lugar de vida no presente, e que nas práticas e pelas 

práticas escolares as crianças possam experimentar a plenitude da infância nesse 

lugar. 
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Como, especialmente para as crianças do campo, estudar é a alternativa 

mais assertiva para lograr sair das condições de vida precárias, lançamos como 

desafio que pensassem sobre como seria a vida delas se não houvesse a escola:  

“Seria horrível! “Teria que trabalhar na roça”. “Metendo a foice pra cima”. (Henry – 10 

anos). Embora a cultura escolar e a sociedade deem maior ênfase à ideia de estudar 

em perspectiva futura, concordamos com Snyders (1993, p. 27) quando afirma: “que 

a escola preenche duas funções: preparar o futuro e assegurar ao aluno as alegrias 

presentes durante esses longuíssimos anos de escolaridades que a nossa 

civilização conquistou para ele”.  

 

Síntese Integradora - Sentidos e paradoxos da escola do campo 

 

Neste capítulo, definimos como objetivo refletir sobre as narrativas das 

crianças do campo em torno das experiências escolares que vão construindo e, ao 

mesmo tempo, atribuindo significados sobre o que fazem e vivem nesse lugar de 

aprendizagem. As unidades temáticas de sentido que definimos e sobre as quais 

discorreram as análises: função da escola; professores e amigos da escola; 

participação da família na vida escolar; comportamento na escola; gostam da escola; 

caminho até a escola – lugar onde moram; não gostam na escola; o que mudariam 

na escola; importância da escola; contribuem para pensar a relação da criança com 

a escola e com a cultura escolar construída a partir de sua coexistência com os 

outros, dentro e fora da escola.  

Acreditamos que os “despropósitos” e as “táticas” que emergem, 

especialmente, através dos comportamentos que não condizem com as normas e 

regras escolares, portanto, transgressores e indisciplinares, contribuem para a 

dinâmica que torna a escola um “lugar aprendente” (SCHALLER, 2010), pois 

resultam da pluralidade cultural e de modos de vida que as crianças trazem de 

outros grupos sociais dos quais participa fora da escola. Contudo, observamos que o 

sentido que atribuem à escola em suas narrativas resulta de uma construção 

histórica e social.  
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O sentido construído nas narrativas das crianças sobre a escola remete a 

definição de sentido social de Marc Augé (1999), que ocorre nas relações humanas 

quando buscam e dão sentido à sua existência. Em perspectiva antropológica, a 

construção de sentidos se dá nas relações culturais e sociais, simbolizados e 

admitidos na coletividade, ocorrendo a partir dos eixos do pertencimento ou da 

identidade e da relação ou da alteridade. Assim, os sentidos construídos, social e 

culturalmente, apresentam traços de objetividade e de subjetividade do contexto e 

do meio em que vivem as crianças. 

A criança nasce e se insere em um conjunto de sistema simbólico, ou 

seja, numa cultura constituída por complexas teias de significados tecidas pelo 

próprio homem. (GEERTZ, 2008). Bruner (1997, p. 40) propõe que a cultura, 

enquanto sistema simbólico, “[...] molda a vida e a mente humanas, [...] dá 

significado à ação, situando seus estados intencionais subjacentes em um sistema 

interpretativo”. Dessa forma, entende-se que as pessoas inseridas em determinados 

contextos culturais e de relação social vão produzindo significados, e ao mesmo 

tempo, se constituindo enquanto resultado desse processo. 

Nessa perspectiva, as crianças, em interação social com o meio e com os 

outros, internalizam maneiras de pensar e de agir próprios de seus contextos e 

grupos sociais, construindo a partir desses conhecimentos sua própria maneira de 

ser e agir no mundo, se apropriando e se reinventando nesse processo. A criança 

procura dar sentido ao que acontece em sua volta, sendo sensível ao contexto e ao 

seu meio social, buscando interpretar e significar acontecimentos e ações a partir 

dos sistemas simbólicos da cultura.  

Compreendemos, nesse pensamento, que a produção e mobilização de 

significados pela criança acontecem através de processos de interação mediados 

pela linguagem, entre a criança e os contextos sociais e culturais dos quais faz 

parte, sendo a escola um lugar de experiências formadoras e rico de produção de 

significados e de culturas que afetam diretamente todos os aspectos de 

desenvolvimento e formação da criança, enquanto ser psíquico, social, histórico e 

cultural.  

Portanto, o que dizem as crianças sobre a escola do campo revela o 

sentido social de escola construído historicamente, que remete a essa instituição a 
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missão de promover desenvolvimento e mobilidade social. A escola é sentida pela 

criança como uma necessidade social, e ao mesmo tempo, como promessa de 

mudança de vida. É, portanto, um lugar de passagem necessário para que elas 

consigam alcançar um projeto de vida alternativo às condições de vida precárias no 

campo. Nisso se situam os paradoxos da escola do campo que deveria se 

apresentar para a criança não só como promessa de mobilidade social, mas, como 

principal mobilizadora na transformação dessas condições de vida indesejáveis nas 

comunidades rurais. (AMIGUINHO, 2003; 2008). 

Partindo disso, problematizamos e refletimos na síntese desse capítulo o 

que as narrativas das crianças apresentam sobre a escola do campo. No que se 

refere ao sentido, as experiências e vivências escolares das crianças do campo se 

consubstanciam em função de um otimismo em relação à escola, tomando-a como 

promessa e caminho para a conquista pessoal de um futuro melhor. A escola se 

organiza de forma que corrobora com a propagação desse sentido, atingindo não só 

as crianças que a vivenciam, mas todos os grupos sociais dos quais participa. Dessa 

forma, se reafirma o sentido de está na escola para: ter um futuro melhor, conseguir 

entrar na faculdade, conseguir trabalho. 

Os paradoxos vivenciados pelas crianças no cotidiano da escola, que vão 

de encontro com a sua maneira de ser criança e viver a infância, demonstram o 

contrasto com a vida no campo. Negam seu tempo de vida presente, tornando o tão 

necessário percurso escolar, cada vez mais prolongado, enfadonho e sem sentido 

imediato. Não reconhece que os contextos de vida das crianças são espaços de 

construção e propagação de significados e de culturas que vão determinando 

práticas sociais, e vão se inserindo na escola. Nesse sentido, defendemos que a 

instituição escolar, por menor que seja, necessita dialogar com a produção social e 

cultural que se desencadeia fora de seus muros, diversificando suas práticas 

pedagógicas em função da diversidade cultural presente em seu cotidiano, se 

apresentando como lugar de acolhimento da criança e garantindo a vivência da 

infância em plenitude. 
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CAPÍTULO 6 

EXPERIÊNCIAS DE VIDA DAS CRIANÇAS DO 

CAMPO E EDUCAÇÃO
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6 EXPERIÊNCIAS DE VIDA DAS CRIANÇAS DO CAMPO E 

EDUCAÇÃO 

As experiências de vida das crianças e a educação nos permitem pensar 

sobre a participação da criança no contexto de produção de vida comum, ou como 

diz Delory-Momberger (2008), citando Schütz, no mundo-de-vida. O mundo-de-vida 

é constituído antes de qualquer processo de escolarização, sendo vivido na fase da 

primeira socialização: “A criança nasce em um mundo físico e social preexistente, 

que se impõe pela família que lhe é dada, pelas figuras de seus pais e de seus 

irmãos e irmãs, pelo entorno físico e humano no qual vive”. (DELORY-MOMBEGER, 

2008, p. 116). 

Josso (2004, p. 49) explica que “A experiência implica a pessoa na sua 

globalidade de ser psicossomático e sociocultural: isto é, ela comporta sempre as 

dimensões sensíveis, afetivas e conscienciais”. A aprendizagem experiencial, que 

“simboliza atitudes, comportamentos, pensamentos, saber-fazer, sentimentos que 

caracterizam uma subjetividade e identidades”, acontece desde os primeiros dias de 

vida, e segue no decurso da vida. Corroborando esse pensamento, Alheit (2011) 

defende que somos aprendizes ao longo da vida, e essa aprendizagem está para 

além de todo e qualquer processo institucionalizado e da continuidade de uma 

escolarização individual.  

 

 

Não se trata de educação continuada até a idade avançada, por 
assim dizer da ampliação contínua da escolaridade individual. Trata-
se muito mais de respeitar e aproveitar nossa capacidade coletiva de 
aprendizagem que fica inexplorada ou é bloqueada pelas condições 
sociais [...] muito além dos períodos de aprendizagem 
institucionalizados no decurso da vida, portanto de processos de 
aprendizagem mais ou menos conscientes, mais ou menos informais, 
intuitivamente ou estrategicamente auto-organizados ao longo de 
toda a vida. (ALHEIT, 2011, p. 32).  

 

 

Com essas premissas, observamos que a criança antes de vivenciar a 

cultura escolar, vive um processo de socialização no qual vai incorporando maneiras 
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de ser, regras, comportamentos e valores simbólicos que delineiam uma estrutura 

de experiência e de conhecimento. Destarte, a criança interpreta acontecimentos e 

situações com os quais se depara e se confronta, e apreende o que é novo em sua 

vida. Nesse sentido, reforçamos o pensamento em torno da criança como ser ativo 

na construção de suas experiências e na mobilização de aprendizagem e sentidos 

em espaços de vida comum, construindo e se construindo nos lugares aprendentes 

dos quais participa. 

A relação entre experiência e educação leva-nos a pensar sobre a 

infância vivida pela criança no campo, que fora da escola se apresenta em plenitude, 

numa visão idílica e romântica do meio rural, e dentro da escola permeada pela 

preocupação futura de “ser alguém na vida”. Considerando as experiências de vida 

das crianças e a relação com a escola do campo, as análises das narrativas que 

trazemos nesse capítulo enfatizam os contextos de vida das crianças fora da escola, 

a partir de cinco núcleos temáticos de sentidos: o que fazem em casa; o que 

aprendem em casa; obrigações/responsabilidades; lugar de vida; mundo sem 

escola. As análises estão sistematizadas neste capítulo nos subitens: O cotidiano 

fora da escola; Sítio e cidade na percepção das crianças; O mundo sem escola. A 

relação entre mundo-de-vida e escola nos permite pensar sobre o sentido que essa 

instituição social apresenta para a criança do campo e para o meio em que vive.  

6.1 O cotidiano das crianças fora da escola 

Como espaço de experiências comuns, a zona rural se apresenta nas 

narrativas das crianças, de maneira geral, como lugar de liberdade, de brincadeiras 

e de sociabilidade. As experiências narradas evocam os momentos de jogos nos 

campos de futebol, de banhos no açude, de cuidado dos animais e de ajuda na 

plantação e colheita de alimentos.  

Observamos que o tempo da criança do campo fora da escola é 

preenchido por atividades relacionadas a brincadeiras e tarefas que desenvolvem 

enquanto rotina doméstica, que contribuem para sua formação, tornando, para 

essas crianças, o tempo livre, em casa e na comunidade, em um ócio produtivo. 

Quando “O professor manda fazer o dever de casa, aí nós fazemos. Aí se não tiver 
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fazemos outras coisas”, nos dizem Carlos, Eduardo e Robson, que moram na 

comunidade do Arrojado. As outras coisas que fazem no lugar onde vivem 

compreendem o brincar no campo de futebol, pescar no açude, assistir TV e jogar 

videogame. Mas, também estudam e ajudam nas tarefas domésticas. 

 

Quando não estão na escola, o que vocês fazem? [pesquisadora] 

- O professor manda fazer o dever de casa, aí nós fazemos. Aí se não 

tiver, fazemos outras coisas.  

- Vamos jogar bola no campo. Pegar piaba!  

- Ajudo mãe a arrumar a casa!  

- Eu ajudo também!  

(Carlos, Eduardo, Robson - Grupo 1 – Tabela 3) 

 

- Lavo os pratos, assisto à televisão.  

Tem computador em casa, Internet? [pesquisadora] 

- Tem um tablete, eu jogo no tablete.  

(Tainá, Valéria - Grupo 3 – Tabela 3) 

 

- Ando de bicicleta. Ajudo a mãe. Leio um livro, faço as atividades de casa.  

(Cláudia, Kely, Gaspar - Grupo 2 – Tabela 4) 

 

- Eu brinco, estudo, jogo vídeo game.  

- Jogo bola, ando de bicicleta, assisto televisão. Faço os dever. 

(Lulu, Kauã, Henry, Rafa - Grupo 3 – Tabela 4) 

 

Chamamos a atenção para a presença da TV, do tablete e do videogame 

no cotidiano das crianças do campo, tanto das comunidades mais distantes da 

cidade, como mostram a narrativa de Tainá e Valéria, da comunidade do Arrojado, e 

as narrativas de Lulu, Kauã, Henry e Rafa. Não são todas as crianças que têm 

acesso a esses meios de comunicação e entretenimento em casa, mas, no convívio 

diário, acabam compartilhando essas experiências entre si. Ressaltamos que na 

comunidade do Arrojado, os sinais de TV e Internet ainda são muito rudimentares.  

As narrativas também apresentam uma sequência de afazeres que 

descrevem uma rotina de responsabilidades das crianças em casa, especialmente 

com os estudos, como narram Helô, Vivi, Myrla e Bia. A escola particular a qual se 

referem diz respeito ao reforço ou auxílio escolar prestado por uma pessoa que 

acompanha e orienta o processo de aprendizagem fora da escola, sendo 

remunerada pelos pais das crianças. Helô, Vivi, Myrla e Bia, que moram próximas à 
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escola, são reconhecidas pelos professores como crianças de aprendizagens 

avançadas. Dentre as quatro, somente Vivi ainda não frequenta a “escola particular”, 

mas destaca a promessa da mãe em realizar sua matrícula em breve, expressando, 

desde já, como será sua rotina depois do turno de aula na escola quando for 

matriculada no reforço escolar.  

 

- Eu arrumo a casa.  

- Eu vou pra escola particular. 

- Também vou pra escola particular.  

- Quando não tem escola, eu durmo até tarde. Aí tiro a roupa de dormir, 

escovo os dentes e limpo a casa. Minha mãe vai me colocar na escola 

particular, aí quando chegar em casa, tomo banho, almoço e vou.  

(Helô, Vivi, Myrla, Bia - Grupo 1 – Tabela 4) 

 

O que as crianças aprendem em casa está sempre relacionado a alguma 

ação ou forma de comportamento. Importante perceber que em casa, as 

aprendizagens de tarefas e de comportamentos permitem desenvolver um senso de 

responsabilidade nas crianças. Também fica explícita a percepção da criança sobre 

a importância das pessoas da família nesse processo de aprendizagem em casa. 

Enquanto na escola só é perceptível a figura do professor como alguém que lhes 

ensina, em casa as crianças reconhecem que aprendem com os pais, avós, irmãos, 

dentre outras pessoas com quem partilham esse cotidiano.   

 

- Olhe, lá em casa, eu aprendi a limpar a casa. Eu varro a casa, estudo, espano, 

e arrumo as cadeiras. Depois lavo a louça, almoço e vou lavar a louça do almoço 

de novo. Eu faço tudo na minha casa, menos cozinhar.  

- Eu tou aprendendo a varrer a casa. Eu me arrumo sozinha. Eu já aprendi a 

andar de bicicleta com meu irmão. Em casa, já aprendi com meu irmão, com 

minha mãe, com minha avó e com minha amiga.  

(Helô, Vivi, Myrla, Bia - Grupo 1 – Tabela 4) 

 

 

A narrativa de Carlos, Eduardo e Robson chama a atenção para 

aprendizagens de atividades que caracterizam a vivência da infância no campo que 

os colocam em contato direto com os animais, seja para cuidar ou domesticar. 

Permite ainda perceber as relações de gênero construídas no campo a partir das 
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atividades que aprendem a desenvolver, que refletem a divisão de trabalho por 

gênero. Jogar bola no campo, pescar, caçar passarinhos e fazer gaiolas são 

atividades que emergem majoritariamente nas narrativas de grupos formados por 

meninos, e quando surgem nas narrativas de grupos formados por meninos e 

meninas, são destacadas nas falas dos meninos.  

 

O que vocês já aprenderam em casa? [pesquisadora] 

- Botar água pra os bichos! A fazer gaiola! Pegar passarinho!  

(Carlos, Eduardo, Robson - Grupo 1 – Tabela 3) 

 

Em algumas narrativas, os meninos dizem que ajudam a mãe nas tarefas 

de casa, como exemplo, o próprio excerto da narrativa de Carlos, Eduardo e 

Robson, citado anteriormente, quando dizem que ajudam a mãe arrumar a casa. 

Contudo, são as meninas que sempre narram aprendizagens voltadas para o 

trabalho doméstico: lavar louça, arrumar a casa, colocar comida para as galinhas; 

enquanto os meninos narram, predominantemente, sobre tarefas que realizam fora 

de casa, junto ao pai: fazem cerca, cortam lenha, plantam. 

Ainda sobre o mundo de vivência fora da escola, atividades como plantar, 

cuidar dos animais, fazer cerca, providenciar lenha, tirar leite das vacas, pegar água 

no cacimbão, revelam a permanência de modos de vida enraizados em atividades 

típicas da zona rural. Essas tarefas que fazem parte do cotidiano no campo são 

percebidas pelas crianças como uma forma de ajudar seus pais e avós na 

agricultura, quando não estão na escola, e não como uma obrigação. A vivência do 

tempo fora da escola pelas crianças se apresenta, portanto, como um tempo de 

aprendizagem; pois, elas desenvolvem atividades produtivas, mesmo que 

esporadicamente, que constituem a cultura desse espaço.   

 

Vocês só brincam em casa? [pesquisadora] 

- Não, eu trabalho também.  

- Eu trabalho fazendo cerca, limpando mato, plantando.  

- Eu ajudo a plantar também.   

Mas é obrigação ou ajudam quando querem? [pesquisadora] 

- Ajudo quando quero.  

(Carlos, Eduardo, Robson - Grupo 1 – Tabela 3) 
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- Trabalha, vamos pegar lenha. Pegar capim. Plantar. Quando acaba a 

lenha, vai ver mais.  

- Eu ajudo a todo mundo. Eu ajudo a varrer a casa.  

- Quando é no domingo, eu vou ver tirar o leite.  

Vocês têm essa obrigação ou fazem porque gostam? [pesquisadora] 

- Eu gosto de ajudar.  

- Eu gosto.  

Mas, a lenha é você que tem que buscar? [pesquisadora] 

- É não, é o pai dele e ele.  

- Ele vai tirando e eu botando no jumento.  

(Sandro, Hudson, Márcio - Grupo 2 – Tabela 3) 

 

- De manhã e de tarde, nos fins de semana, ajudo minha mãe nas tarefas 

de casa. Lá em casa tem galinha e porco. Tem que botar água, comida.  

- A água de beber nós temos que pegar no cacimbão. E tem a água de 

chuva também. 

(Wigna, Lilian, Vera - Grupo 5 – Tabela 3) 

  

- Eu coloco a comida do porco, todo dia. Dou comida aos preás. Dou 

comida ao porco, e enxugo a louça.  

(Lulu, Kauã, Henry, Rafa - Grupo 3 – Tabela 4) 

 

- Quando meu pai sai de casa, ele diz pra eu botar o resíduo de molho. Aí 

eu boto.  

- Quando minha mãe ta na rua, eu boto a comida e água para as galinhas.  

(Duda, Jean, Marta, Raul - Grupo 4 – Tabela 4) 

 

A narrativa de Cláudia, Kely e Gaspar resume o que as crianças dizem 

aprender no cotidiano do lar como aprendizagens que se voltam para o 

desenvolvimento de comportamentos, atitudes, responsabilidades, e principalmente, 

de autonomia, relacionados à aquisição de valores aceitos no grupo social: “Aprende 

a ter educação”, “Aprende a não chamar palavrão”, “Aprende a não fazer coisa 

errada”, “Aprende a lidar com coisas diferentes”. Dessa forma, as narrativas revelam 

que, desde cedo, as crianças do campo se desenvolvem dentro de uma cultura 

própria do lugar em que vivem, em cooperação e respeito ao diferente, numa 

liberdade regrada por responsabilidades, quando o trabalho e as próprias 

brincadeiras se apresentam como princípios educativos.  

 

- Aprende a se comportar. Aprende a não chamar palavrão.  

- Aprendi a lavar a louça, a varrer a casa.  

- Aprende a não fazer coisa errada.  
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- Aprende a fazer as coisas.  

- Aprende a ter educação.  

- Aprende a lidar com coisas diferentes.  

- A se arrumar só, tomar banho só. 

(Cláudia, Kely, Gaspar - Grupo 2 – Tabela 4) 

 

Ao pesquisar sobre as infâncias do e no campo, Peloso (2015, p. 146) 

compreende o território campesino como “como espaço de aprendizagem e de 

formação”, que possibilita viver experiências voltadas para o desenvolvimento da 

cooperação e de construção de valores. Os estudos encontrados na pesquisa de 

Peloso (2015) apontam que apesar das adversidades que as crianças do campo 

enfrentam, marcadas pela condição de agricultoras, se destacam “a alegria infantil e 

a forma positiva de viver a coletividade”. Suas narrativas sobre o que fazem e 

aprendem no tempo vivido distante do espaço escolar formal apresentam 

aprendizagens que, de modo geral, ilustram a escola da vida.  

As infâncias das crianças do campo se diferenciam de outras crianças, 

principalmente, pelo meio em que vivem. As paisagens que diferenciam o espaço 

campesino do urbano estimulam a imaginação e a criação de brincadeiras de forma 

livre, sendo verdadeiros palcos de ações das crianças, atuando tanto individual 

como em grupos. As narrativas das crianças sobre seus espaços e ambientes de 

experiências de vida nos remetem a uma interpretação idílica do campo, no sentido 

de expressarem uma relação afetiva e de pertencimento com esse lugar quando 

narram que pescam e tomam banho no açude, jogam nos campos de futebol 

construídos por eles mesmos, plantam e colhem os alimentos, cuidam e domesticam 

os animais.  

Contudo, as condições climáticas do território em que habitam, na região 

semiárida, de poucas chuvas, das quais dependem suas famílias para a produção 

dos bens necessários à sobrevivência e ao usufruto de uma vida confortável, tornam 

a vida produtiva na roça difícil. Nesse sentido, Peloso (2015, p. 144) constata que “a 

infância rural aparece em desvantagem no cenário social”. Assim entendemos que, 

por isso, direcionam para a escola a esperança de melhoria de vida.  
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6.1.1 Sítio e cidade na percepção das crianças 

Em suas narrativas, as crianças diferenciam o espaço do campo do 

espaço urbano, especialmente, pelas paisagens que configuram o espaço urbano e 

o espaço rural, e também pela tranquilidade e segurança que dizem existir nos sítios 

onde vivem. No sítio tem mato e poucos carros, o que dá mais segurança para 

brincarem. A cidade não tem mato, as ruas são calçadas e movimentadas, por isso, 

é mais perigosa, além da violência ser mais presente na cidade.  

 

Como é o lugar onde vocês moram? [pesquisadora] 

- É um sítio.  

- Lá tem um monte de coisas! Tem casas! Tem brinquedo!  

- Tem dois campos pra nós jogar.  

- É que nós limpamos um terreno, tiramos os paus e fizemos as traves. 

Quadrada, bem grandona! 

(Carlos, Eduardo, Robson - Grupo 1 – Tabela 3) 

 

Vocês gostam do lugar onde moram? [pesquisadora] 

- Eu gosto.  

- Gosto. Lá é cheio de cajarana. Cheio de mato. Tem araçá. Tem 

passarinho. Tem muriçoca.  

- Lá na cidade não tem mato. 

(Sandro, Hudson, Márcio - Grupo 2 – Tabela 3) 

 

- Tem muitas casas. Tem uma bica lá. Tem açude. Tem serras. Não é 

muito escuro à noite.  

Preferem a rua ou o sítio? [pesquisadora] 

- O sítio.  

(Tainá, Valéria – Grupo 3 – Tabela 3) 

 

 

As narrativas das crianças descrevem o sítio como um lugar que propicia 

uma relação direta com a natureza. O meio ambiente no campo, cheio de mato, 

frutas, serras, açudes, bicas, insetos e pássaros, proporciona liberdade e 

criatividade à criança. Chama-nos a atenção quando falam que Não é muito escuro 

à noite, revelando que, apesar de existir energia elétrica nas comunidades, esse 

ambiente noturno, especialmente as estradas, é provido pela iluminação natural da 
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lua, com a qual estão adaptadas. Destacamos que os excertos acima são de 

narrativas de crianças da comunidade do Arrojado. 

No sítio também é possível ter internet e quadra, mas não em todas as 

comunidades. As narrativas que dizem ter Internet, quadra, clube e escola no sítio 

são de crianças que moram na mesma comunidade em que se situa a escola. Nessa 

comunidade, considerada uma das mais habitadas da zona rural de Portalegre/RN, 

as pessoas dispõem ainda de serviços de telefonia móvel. 

 

- Tem muitas coisas. Tem casas. Tem plantas. As casas são pertos.  

- Tem umas que são pertos.  

- Tem flores. Tem um bocado de coisas. Tem pé de seriguela, tem pé de 

cajarana.  

Tem internet? [pesquisadora] 

- Tem. 

- Na minha casa, minha mãe vai botar.  

(Helô, Vivi, Myrla, Bia - Grupo 1 – Tabela 4) 

 

- Tem quadra. Tem internet. 

- Eu moro aqui, nesse sítio. Tem igreja, tem clube, tem colégio.  

(Duda, Jean, Marta, Raul - Grupo 4 – Tabela 4) 

 

A cidade tem o chão todo cimentado com pedra. Tem praça, tem mercado 

e tem casa emendada. A percepção das crianças sobre a arquitetura da cidade 

revela um ambiente organizado em espaços públicos. As narrativas desenham a 

cidade como um lugar populoso e movimentado. Ao narrarem sobre as diferenças 

entre sítio e cidade, destacam os espaços públicas de lazer (praças, quadras) e de 

moradia (casas emendadas, conjugadas, prédios), que permitem refletir sobre a 

qualidade de vida nesses espaços.  

 

E qual a diferença do sítio pra cidade? [pesquisadora] 

- Na cidade, o chão é todo cimentado com pedra. Na cidade, tem muitos 

carros.  

(Carlos, Eduardo, Robson - Grupo 1 – Tabela 3) 

 

- A rua é mais movimentada. Tem praça, tem quadra, tem casa emendada, 

tem prédio. Tem mercado.  

Lá no sítio não tem mercado? [pesquisadora] 

- Não, tem uma venda, mas é pequena.  

Mudariam do sítio pra cidade? [pesquisadora] 
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- Eu não mudava porque lá no nosso sítio ninguém fuma maconha.  

(Wigna, Lilian, Vera - Grupo 5 – Tabela 3) 

  

- A cidade é cheia de casa. Tem muito carro, muitas motos.  

- É, não tem os animais que o sítio tem.  

- No sítio, tem lagoas.  

- Na cidade é chato. Já morei lá, muitos anos na rua.  

- Eu também já morei lá, morei uns 04 anos. Na rua, a pessoa não pode 

brincar porque os carros podem passar por cima da pessoa. 

(Duda, Jean, Marta, Raul - Grupo 4 – Tabela 4) 

 

E como é a cidade? [pesquisadora] 

- É mais divertida. Mas lá na cidade, matam gente. Roubam.   

- Tem os ladrões que roubam dinheiro. Roubam as coisas do povo. 

Quebram as portas.  

E vocês preferem morar no sítio ou queriam morar na cidade? 

[pesquisadora] 

- No sítio! Porque lá na cidade é muito perigoso.  E lá em São Paulo, Ave 

Maria! Lá em São Paulo é pior ainda, e meu pai tava chamando pra eu ir 

morar lá. Nunca vou. Minha mãe diz: vou mandar você pra morar com seu 

pai. Ai eu: Eu não vou. Deus me livre de eu ir nem pra rua. 

(Helô, Vivi, Myrla, Bia - Grupo 1 – Tabela 4) 

 

As crianças não hesitam em dizer que preferem morar no sítio a morar na 

cidade, ressaltando a tranquilidade que o lugar passa. As crianças se sentem mais 

livres no sítio, e quando perguntadas por que não querem morar na cidade, 

respondem: Deus me livre! O sítio é muito melhor, a gente pode brincar, e tem mais 

segurança. É mais sossegado. Há os que dizem que a cidade é mais divertida que o 

sítio, mas, enquanto no sítio matam animais como ação natural da sobrevivência; lá 

na cidade, matam gente, roubam, é muito perigoso morar lá. Em vários aspectos, as 

narrativas das crianças poderiam ser chamadas de narrativa social, fundamentada 

no conceito de sentido social de Marc Augé (1999), por carregarem significados 

construídos socialmente. 

As interpretações que fazem as narrativas das crianças, em torno das 

diferenças entre campo e cidade, traduzem não só suas percepções, mas também a 

fala dos outros com quem se relacionam, sejam grupos ou instituições sociais, 

reforçadas pela propagação nos meios de comunicação: Eu não mudava porque lá 

no nosso sítio ninguém fuma maconha. É mais divertida. Mas lá na cidade, matam 

gente. Roubam. Porque lá na cidade é muito perigoso.  A imagem negativa da 
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cidade enaltece a positividade em torno da vida no sítio, que na narrativa social 

aparece como lugar tranquilo e pouco violento, suscetível de mais liberdade para 

brincar e explorar seu território.  

6.1.2 O mundo sem escola – Seria horrível! 

E como seria a vida se não existisse escola? As crianças ressaltam o 

papel da escola em suas vidas, vislumbrando o futuro e a vida profissional. Elas 

reforçam, em suas narrativas, que sem escolas lhes restariam apenas o trabalho 

pesado na roça. Não é, portanto, surpreendente quando explicam ao Alien sobre por 

que e para que vêm à escola. Elas reforçam a função da escola no seu processo de 

mobilidade social: Pra estudar! Pra aprender a ler! Pra quando ficar grande, arranjar 

um emprego! Pra ser um doutor! Pra tirar nota boa! Pra ser um professor! Pra se 

formar professora! Conseguir entrar na faculdade e ter um futuro melhor.  

Assim, as crianças evocam a escola como lugar em que estão para 

aprender e se preparar para o exercício de uma profissão no futuro. É um lugar 

indispensável em suas vidas, pois, é pela escola que serão “alguém na vida”, 

enfatizando-a como caminho para mudanças de vida. Sem escola, Seria horrível! 

Teria que trabalhar na roça! [Henry – 10 anos]. Estaria na roça, metendo a foice pra 

cima! [Jean – 12 anos].  

Se para elas ajudar aos pais, mesmo como obrigação, pode ser 

prazeroso, ser submetidos na vida adulta às mesmas condições de vida Seria 

horrível! Nesse sentido, a escola é narrada como lugar de aprendizagem, necessário 

para assegurar melhores condições de vida no futuro. Aos seus olhos, a escola se 

apresenta como um lugar de passagem, uma travessia para o desenvolvimento do 

seu projeto de vida. Projeto do qual se depreendem a força e as marcas das 

relações sociais, culturais e intergeracionais presentes em seus lugares de vivência, 

assim como pela própria cultura escolar. Essas são as imagens que traçam e 

desenvolvem delas mesmas. Elas reforçam em suas narrativas que sem escolas 

lhes restaria apenas o trabalho pesado na roça.  
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Vocês já pararam pra pensar como seria a vida sem escola? 

[pesquisadora] 

- Nunca.  

Seria possível? [pesquisadora] [acenam que não]  

- Seria muito ruim. A pessoa não aprenderia a ler, estudar. E assim, se não 

fosse pra escola, a gente não ia arrumar um trabalho também. 

- Seria horrível! Tinha que trabalhar na roça. Não ia conseguir arrumar 

emprego. 

(Cláudia, Kely, Gaspar - Grupo 2 – Tabela 4) 

  

Se não tivesse escola, o que vocês estariam fazendo agora? 

[pesquisadora] 

- Trabalhando.  

- Estaria na roça, metendo a foice pra cima. 

(Duda, Jean, Marta, Raul - Grupo 4 – Tabela 4)  

 

De acordo com Lahire (1997), a relação entre as configurações familiares, 

mundo de vida e a vida escolar é um aspecto importante a se considerar na 

construção do sentido da escola para a criança e na motivação para estudar. A 

família exerce esse papel fundamental de despertar o interesse pelos estudos, 

principalmente, no campo, em que os pais temem um futuro incerto para os filhos. A 

visão adultocêntrica da escola transmitida à criança faz da escola esse lugar de 

passagem obrigatória para o futuro, minimizando a sua importância para o presente 

na vida da criança, momento em que elas recuperam em suas narrativas 

ressaltando a importância da escola como lugar de convivência, de fazer amigos, de 

interação social e de aprendizagens para a vida na comunidade, conforme vimos 

nas análises anteriores.  

 

Vocês já imaginaram a vida sem escola? [pesquisadora] 

- Sem escola, não aprenderia a ler.  

- Não saberia fazer as coisas. Nem fazer meu nome.  

- Eu sei fazer meu nome. 

(Carlos, Eduardo, Robson - Grupo 1 – Tabela 3) 

  

Vocês conseguem imaginar um lugar sem escola assim? Acham que é 

possível? [pesquisadora] 

- Não seria bom.  

- Não tinha como aprender a ler.  

- Acho que não, porque não teria como ter um futuro melhor. 

(Wigna, Lilian, Vera - Grupo 5 – Tabela 3) 
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Mais uma vez, as narrativas das crianças descrevem uma das funções da 

escola que marca o seu cotidiano: a aprendizagem da leitura e da escrita. Podemos 

constatar, retomando Passeggi et. al. (2014b), que a própria aprendizagem da leitura 

e da escrita contribui para enculturação da criança, quando promove a inserção da 

criança na escola, assumindo a condição de aluno, na cultura letrada; indispensável 

para a conquista desse futuro melhor.  Podemos inferir que o sentido mais marcante 

de escola nas narrativas das crianças - caminho para a conquista de um futuro 

melhor - nega a sua condição de ser criança do campo e a valorização de suas 

experiências de vida presente. 

Em síntese, as narrativas das crianças sobre seus cotidianos de vida são 

importante para entender suas relações com o espaço educacional formal. 

Corroboram ainda as reflexões sobre o hibridismo cultural presente na escola, 

advindos de suas experiências na escola da vida. Nessa perspectiva, entendemos 

que a criança vai agindo e mobilizando a experiência escolar, transformando e se 

transformando nesse lugar de aprendizagem coletiva, constituído de experiências e 

cultura plural. Nisso se sustenta a importância da escola em se reinventar, participar 

ativamente do cotidiano da comunidade, sendo agente mobilizador e animador na 

promoção do desenvolvimento do campo. (AMIGUINHO, 2003). Assim, se 

apresentando com sentido mais imediato na formação e na experiência escolar das 

crianças. 

6.2 CRIANÇAS, ESCOLA E CAMPO – reflexões sobre um tempo de 

conectividade 

O tempo, lugar e espaço – sendo o tempo, o da infância; o lugar, a 

escola; e o espaço, o campo – são conceitos indispensáveis para pensar o sentido 

que tem a escola do campo para as crianças. Situados no tempo da conectividade, 

escola, crianças e zona rural dialogam com culturas plurais e híbridas que norteiam 

os significados que vão construindo sobre a memória coletiva herdada, sobre o 

presente e sobre o futuro. 

Chamamos de tempo de conectividade o momento histórico vivido pelas 

crianças em que a relação entre os espaços rural e urbano não se apresentam como 
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polos opostos e ilhados, onde um é lugar de desenvolvimento e outro lugar do 

inacabado, atrasado, estático e fracassado. O tempo da conectividade junta esses 

dois espaços, os coloca em contínuo diálogo e aproximação, sendo possível 

transitar entre os dois e entre suas maneiras de se organizarem e se apresentarem, 

sem perder suas especificidades e contornos próprios. O que traz de relevante essa 

ideia é a superação da percepção do espaço rural como lugar predominantemente 

agrícola, de atraso, sem perspectiva de desenvolvimento, isolado do resto do 

mundo. 

O tempo da conectividade vivido pelas crianças da escola do campo na 

qual realizamos a pesquisa é resultado do movimento e dinâmica empenhados pelos 

atores e autores dos lugares e espaços, que historicamente, os vêm construindo e 

modificando-os. As mudanças e transformações que ocorrem nesse “lugar 

aprendente” sinalizam uma superação do tratamento dicotômico entre o rural e o 

urbano, ou seja, entre o tradicional e moderno. 

De acordo com Canclini (2000), não se pode pensar uma organização 

social ou cultural que leva em conta o aspecto processual e histórico da sociedade, 

portanto, em transformação, presos pela oposição entre tradicional e moderno. É 

preciso se considerar nessa organização social a diferença entre o arcaico, o 

residual e o emergente.  

 

 

O arcaico é o que pertence ao passado e é reconhecido como tal por 
aqueles que hoje o revivem, quase sempre “de um modo 
deliberadamente especializado”. Ao contrário, o residual formou-se 
no passado, mas ainda se encontra em atividade dentro dos 
processos culturais. O emergente designa os novos significados e 
valores, novas práticas e relações sociais. (CANCLINI, 2000, grifos 
do autor, p. 198). 

 

 

Considerando essa relação triangular entre arcaico, residual e emergente, 

reforçamos a ideia do tempo da conectividade vivido pelas crianças do campo. As 

crianças vivem em contextos diversos e multiculturais, em contato com diferentes 

pessoas, diferentes maneiras de agir, de pensar e de se comportar. Os contextos 

dos quais participam as crianças abrangem padrões culturais e históricos que as 
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afetam direto ou indiretamente, além de afetarem suas famílias, a escola e tudo que 

diz respeito à vida de uma criança.  

Num contexto emergente, por exemplo, podemos observar nas narrativas 

construídas sobre a cidade, descrita como lugar inseguro, seja, pela violência ou 

pela dinâmica cotidiana de movimento constante de carros, motos e pessoas, 

provocando nas crianças medo de viver na cidade; que a percepção coletiva dos 

grupos sociais dos quais participam as crianças do campo expressa uma visão 

negativa sobre a cidade, que historicamente foi supervalorizada em relação ao 

campo. Essa percepção negativa da cidade em oposição à supervalorização da vida 

no campo tem levado as pessoas optarem por residirem na zona rural, 

transformando o fenômeno social do êxodo rural num resíduo do passado. As 

histórias de vida da pesquisadora e dos jovens participantes da pesquisa são 

exemplos dessa inversão do tempo do êxodo para um tempo de conectividade que 

se configura no espaço campesino do presente. 

A aproximação entre campo e cidade, provocada pelas tecnologias da 

informação e da comunicação, pela aquisição de transportes motorizados, que 

encurtam o tempo percorrido entre um espaço e outro, tem contribuído para diminuir 

expressivamente o êxodo rural e modificar as atividades econômicas e produtivas da 

população do campo. Observamos nas narrativas das crianças que além de 

atividades agrícolas, seus pais desenvolvem atividades produtivas na cidade. Tanto 

os pais das crianças da comunidade do Arrojado, mais distante da cidade, quanto os 

pais das crianças de comunidades mais próximas à cidade, mantém alguma relação 

com atividades agrícolas, no sítio, e/ou com outros trabalhos na cidade, como 

pedreiro, ajudante de pedreiro, em empregos formais e informais.  

 

Os pais de vocês trabalham? [pesquisadora] 

- Trabalha.  

- Só meu pai, minha mãe não, só fica em casa.  

Eles plantam? [pesquisadora] 

- O meu planta.  

- Meu avô planta.  

(Sandro, Hudson, Márcio - Grupo 2 – Tabela 3) 

 

Os pais de vocês trabalham? [pesquisadora] 

- O meu pai trabalha carregando cimento, areia.  
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- O meu pai trabalha na serraria.  

(Helô, Vivi, Myrla, Bia - Grupo 1 – Tabela 4) 

 

Trabalham no sítio ou na rua? [pesquisadora] 

- No sítio.  

- Na rua.  

- O meu pai trabalha num bar na cidade.  

- O meu trabalha em Riacho.  

- O meu com agricultura.  

(Lulu, Kauã, Henry, Rafa - Grupo 3 – Tabela 4) 

 

- Minha mãe trabalha na rua.  

- Meu pai, no sítio.  

- O meu em Mossoró. 

(Duda, Jean, Marta, Raul - Grupo 4 – Tabela 4) 

 

Existe uma linha tênue entre campo e cidade, não podendo ser 

considerados como polos oposto, visto que os sujeitos que fazem esses espaços 

transitam com facilidade entre eles. No tempo atual, da conectividade, não há como 

caracterizar um como lugar de atraso e outro pelo progresso, são espaços em 

trânsito que interferem um no outro, modificando-se. Esse trânsito diário para o 

trabalho é revelador de maiores possibilidades de acesso aos bens e serviços 

oferecidos na cidade. A rotina diária dos pais que trabalham na cidade contribui para 

a introdução do cotidiano urbano na vida rural das famílias, consequentemente, na 

formação da criança. 

As facilidades de idas e vindas do sítio para a cidade, e vice-versa, faz 

parte do cotidiano dessa população do campo. As crianças estão sempre em contato 

com a zona urbana, seja através dos meios de comunicação, ou através do contato 

com as pessoas da cidade, quando vão à cidade, ou quando as pessoas da cidade 

vêm ao sítio, ou através dos que moram no sítio e trabalham na zona urbana. Na 

escola, todos os dias as crianças encontram com seus professores e professoras 

que residem na cidade e trabalham na escola do sítio.  

Esse cenário possibilita pensar o campo como um “lugar aprendente” 

quando põe em superação a ideia do sujeito que habita esse território como 

supostamente fixo, isolado da modernidade, atrasado, fadado ao fracasso. No tempo 

da conectividade que vimos defendendo, o sujeito que habita o campo vive num 
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contexto de ruralidades diversas, de cultura plural, em movimento e em relação com 

o outro, consigo mesmo e com seu entorno local e global. 

Nessa perspectiva do lugar posto em movimento e em contínua 

construção pelos sujeitos que o habitam, o campo enquanto espaço no qual se situa 

a escola (lugar) e as crianças (que vivem o tempo da infância) participantes da 

pesquisa se localiza próxima de um polo universitário. Em sua realidade, 

observamos jovens, como é o caso de Vinícius e Jennyfer, que diariamente se 

deslocam desse espaço para a cidade vizinha próxima, Pau dos Ferros, para cursar 

o nível superior, seja em instituições de ensino superior pública ou privada. Existem 

ainda os que se deslocam para os cursinhos preparatórios para o Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM). 

Essa realidade inspira e reforça tanto o tempo da conectividade quanto o 

anseio prospectivo de ingressar no nível superior expresso no sentido da escola 

narrado pelas crianças. As crianças dizem que vêm pra escola “Pra fazer faculdade! 

Pra se formar!” Vimos que no cenário da escola do campo do interior do RN, as 

narrativas das crianças enfatizam a importância da escola como lugar de 

convivência e como uma porta de entrada indispensável para mudanças de vida.  

 

Eu vou me formar como estudante de assistente de médico!  

E eu me formar como policial!  

Eu vou me formar em gerenciar as coisas!  

Eu me formar como bombeiro!  

 

É essa crença na possibilidade de ascensão social e de mudança das 

condições de vida através dos estudos que faz as crianças construírem um sentido 

para a escola. Nesse sentido prospectivo, situamos uma das capacidades do 

homem apresentadas por Ricoeur (2006), que se refere a “poder prometer”. As 

narrativas das crianças trazem a marca da promessa, que se faz presente no 

sentido da escola como caminho para alcançar melhores condições de vida futuras, 

assim como, reafirmam a capacidade de poder prometer pela linguagem. Conforme 

Ricoeur (2006, p. 139-140), “[...] teremos a oportunidade de observar que poder 

prometer pressupõe dizer, poder agir sobre o mundo, poder narrar e formar a idéia 
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da unidade narrativa de uma vida, por fim, poder imputar a si mesmo a origem dos 

próprios atos”. 

Eu vou me formar pressupõe uma ação futura que, em primeira pessoa, 

traz para a criança a promessa a si mesma de um futuro que depende da frequência 

à escola e também de si mesma, de seus esforços e desempenho enquanto 

estudante. Refere-se também a busca por mudança de vida, cuja passagem pela 

escola se torna um imperativo. As crianças não fazem referência a atividades 

tipicamente agrícolas, mas a atividades que também são indispensáveis no contexto 

do mundo campesino. 

A diluição das fronteiras entre rural e urbano tem tornado esses espaços 

tão próximos que podemos observar um processo de urbanização do rural assim 

como de ruralização do urbano. Os estereótipos em torno do rural e das pessoas 

que nele habitam já não se apresentam com tanta força, especialmente, por existir 

no campo, jovens que viveram e estudaram quando crianças no campo, e agora se 

encontram na universidade. Tem provocado ainda uma interseção de valores 

culturais. De um lado, encontramos a valorização da vida no campo, que em uma 

visão romantizada, expressa segurança, liberdade e tranquilidade. No sítio, “Tem 

muitas coisas. Tem casas. Tem plantas. As casas são pertos. Tem umas que são 

pertos. Tem flores. Tem um bocado de coisas. Tem pé de seriguela, tem pé de 

cajarana”. Por outro lado, as crianças também expressam admiração pelo 

movimento da cidade: “É muito grande, cheia de gente, carros. Motos, lojas, vendas. 

Lá é muito bom!” Eis a ressalva: “É mais divertida. Mas, lá na cidade, matam gente. 

Roubam. Tem os ladrões que roubam dinheiro. Roubam as coisas do povo. 

Quebram as portas”. Nessa perspectiva, a criança cria diversas redes de 

relacionamento, dialogando com outras culturas, em meio a tênue relação entre 

campo e cidade. 

A conectividade presente na vida dessas crianças permite a construção 

do diálogo intercultural. Esse diálogo é enriquecido ainda mais na escola, onde 

adentram costumes, crenças e dialetos variados. Nesse contexto, as crianças vão se 

construindo em relação ao outro, numa cultura plural, e reconstruindo o lugar que é 

a escola.  Assim, apesar da escola ser portadora de uma cultura da homogeneidade, 

muitas vezes se apresentando desmotivadora para a criança, o tempo da 
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conectividade em que vivem as crianças da escola do campo permite que façam uso 

de táticas que colocam em deslocamento as estratégias da instituição escolar. 

Observamos como a pluralidade de formas de vida social, de pensamento 

e de comportamento dita todo o processo de integração e vivência da criança na 

escola. Apesar de se apresentar com regras sociais e saberes objetivados a partir 

de uma organização pedagógica voltada para o ensino coletivo, o encontro das 

diferentes culturas e das diferentes histórias de vida de cada criança permite o 

acontecimento dos “despropósitos” e de “táticas” invisíveis dentro da escola, das 

quais tratam Chartier (2005) e Michel de Certeau (2013). 

Certeau (2013) teoriza sobre as práticas cotidianas, que chama também 

de práticas culturais, referentes a maneiras de fazer e de ser (artes sutis, astuciosas, 

do tipo tático), que constituem uma rede de antidisciplina frente ao modelo 

estratégico e racional de organizar o espaço e codificar objetos no convívio social. 

Chartier (2005) retoma os conceitos de estratégia e tática de Michel de Certeau para 

defender a existência de uma cultura plural na escola, que se fortalece a partir das 

táticas mobilizadas e improvisadas pelos sujeitos que fazem a escola, neste caso, as 

crianças.  

 

As estratégias dominam o espaço de sua ação, usam relações de 
força, capitalizam seus resultados, definem projetos, impõem 
programas. As culturas estão, ao contrário, do lado das táticas: do 
mesmo modo que os locutores tomam seus enunciados de uma 
língua e conversam em função dos encontros, cada ator impõe, a 
seu modo, sua marca naquilo que lhe está dado a fazer, a 
compreender ou a viver. (CHARTIER, 2005, p. 22). 

 

 

Conforme Certeau (2013, p. 61, grifos do autor), “O enfoque da cultura 

começa quando o homem ordinário se torna narrador, quando define o lugar 

(comum) do discurso e o espaço (anônimo) de seu desenvolvimento”. Ou seja, 

quando a linguagem se torna instrumento de inserção, mediação e intervenção em 

um sistema simbólico. Nesse sentido, as artes de fazer são permeadas por táticas, 

ou seja, pela arte dos fracos, que imbuída de astúcia, esperteza, trapaçaria, utilizam 

a sua maneira o espaço e as coisas, e driblam os termos dos contratos sociais. 
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Os projetos de vida alternativos ao trabalho desvalorizado na agricultura 

inspiram as crianças a aceitarem se inserir na cultura letrada, se submetendo a 

aprendizagem de símbolos e códigos socialmente valorizados e necessários para o 

usufruto dos bens materiais e sociais.  

Como já vimos, a relação entre as configurações familiares e o mundo 

escolar é também um aspecto importante a se considerar na construção de sentido 

da escola para a criança e na motivação para estudar. (LAHIRE, 1997). Além disso, 

as configurações familiares contribuem com a conectividade dos espaços, pois é 

comum ter familiares que residem na cidade e acolhem os que vêm do sítio, seja 

para estudar, para resolver alguma situação particular ou mesmo para passear na 

zona urbana. 

A família exerce um papel fundamental no despertar do interesse pelos 

estudos, principalmente, onde os pais se fazem presentes na educação escolar dos 

filhos. Conforme as narrativas das crianças do Arrojado, Wigna, Lilian, Vera, Carlos, 

Eduardo e Robson: Os pais, a tia, a mãe ajudam nas tarefas escolares! Orientam 

para que aprendam a ler, estudem para passar de ano. Os pais de Duda, Jean, 

Marta e Raul dizem para eles Que é bom estudar pra quando crescer, ir pra 

faculdade! Que se parar de estudar, vai entrar no meio da violência. Considerando a 

importância dessa relação, pensamos o quanto a percepção da família sobre a 

escola se reflete no pensamento da criança e em suas ações.  

Conforme Amiguinho (2003), um pensamento comum que se construiu 

entre as famílias ruralistas, diante da crise da agricultura (não atendida pelo 

desenvolvimento tecnológico) e da desigualdade social no campo, é o da escola 

como caminho para “[...] oportunidades alternativas ao incerto e difícil trabalho no 

campo”. Esse discurso ainda prevalece no cotidiano do campo, e é expresso nas 

narrativas das crianças. As narrativas das crianças reproduzem, portanto, a função 

da escola que se desdobra no sentido que permanentemente vem sendo construído 

e transmitido entre gerações: a escola como o caminho para alcançar um futuro 

digno e de melhores condições de vida.   

Assim, o sentido da escola para as crianças do campo se produz num 

sentido construído social e historicamente, como resultado do tratamento das 

políticas públicas e educacionais dado ao mundo rural. Destarte, a escola que 
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deveria exercer a função de promover o desenvolvimento e valorização das 

comunidades rurais, corroborando projetos de vida que não rompessem com o 

mundo campesino, contrariamente, se apresenta como caminho para mudança de 

vida e de lugar de vivência. Eis um paradoxo alimentado pelo arcaico e residual, 

mas que vem sendo desconstruído pelo emergente, ou seja, por novos significados 

e valores, e por novas práticas cotidianas, como exemplo, se apresentam as 

narrativas de valorização da vida no campo, expressas pelas crianças. 

 

Síntese integradora – Mundo de vida e aprendizagem experiencial  

 

As narrativas das crianças revelam uma infância vivida em plenitude no 

campo, onde brincam no cenário que a natureza propicia a esse lugar aprendente. 

Fora da escola, as crianças aprendem valores, atitudes e comportamentos na 

convivência com a família e com outras pessoas de seus grupos sociais. As crianças 

assumem responsabilidades quando ajudam seus pais e familiares nas tarefas que 

desenvolvem no campo, e assim, aprendem e constroem os sentidos sociais a partir 

das relações que estabelecem com outras gerações e com a cultura do lugar onde 

vivem.  

Ao narrarem sobre suas experiências de vida fora da escola, as crianças 

reforçam a preocupação futura de “ser alguém na vida”. E para ser alguém na vida, 

é preciso estudar, por isso, é impossível conceber um mundo sem escolas. A 

supervalorização da escola como lugar de aprendizagem é reflexo de um processo 

histórico que exige o desenvolvimento de uma cultura letrada, reflexo do 

desenvolvimento industrial, consequentemente, de expansão da escola, emergindo 

como forma dominante de educação na sociedade moderna. 

Nessa perspectiva, é pertinente pensar o sentido que tem a escola do 

campo para as crianças, situando um tempo, um lugar e um espaço. Assim, 

caracterizamos o momento histórico vivido pelas crianças como tempo de 

conectividade, uma vez que a relação entre campo e cidade não se apresenta como 

polos opostos e ilhados, onde um é lugar de desenvolvimento e outro lugar do 

inacabado, atrasado, estático e fracassado. Nesse tempo, esses dois espaços se 

organizam, se estruturam e se relacionam em contínuo diálogo e aproximação, não 
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perdendo suas especificidades de lugar, de cultura e de contornos, que os 

diferenciam. 

Portanto, os cinco núcleos temáticos de sentidos: o que fazem em casa; o 

que aprendem em casa; obrigações/responsabilidades; lugar de vida; mundo sem 

escola; possibilitaram afirmar que a relação construída entre mundo de vida das 

crianças, com suas aprendizagens experienciais e a escola se apresenta como 

necessária e significativa, inspirando a construção de projetos de vida futuros 

alternativos ao presente vivido no campo. Resta à escola investir e desenvolver 

estratégias em suas práticas pedagógicas cotidianas que tornem o tempo da 

conectividade também significativo nos processos de formação das crianças do 

campo, construindo diálogos permanentes com a pluralidade que constitui a 

população e o território do campo, consequentemente, o próprio contexto escolar. 
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CAPÍTULO 7 

ENTRE TRAVESSIAS POSSÍVEIS... O que nos 

dizem os jovens universitários
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7 ENTRE TRAVESSIAS POSSÍVEIS.... O que nos dizem jovens 

universitários 

As pesquisas realizadas pelo GRIFARS-UFRN-CNPq têm mostrado como 

as crianças organizam e interpretam suas experiências em suas narrativas, ao 

percorrer as diferentes etapas escolares, especialmente, como realizam a “travessia” 

da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. (PASSEGGI et. al., 2014; 

FERNANDES, 2015).  A palavra “travessia” é, portanto, bastante usada nas 

reflexões e estudos das pesquisas do grupo, para estudar o conjunto de 

experiências vividas pelas crianças nos contínuos e descontínuos caminhos da 

escolarização, seja adotando uma perspectiva longitudinal, seja uma direção 

transversal.  

Em Santos (2012), encontramos um estudo em torno da luta pelo 

reconhecimento e visibilidade dos sujeitos do campo, em que a autora conduz um 

diálogo entre as histórias de luta social desses sujeitos do Sertão do Apodi, território 

localizado na Região Oeste do Rio Grande do Norte, com os protagonistas do 

romance “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa. Esse diálogo reflexivo e 

propositivo que Santos promove e conduz nos faz lembrar a nossa história e enlaces 

com o campo, a história de Vinícius, de Jennyfer e de tantos outros jovens 

protagonistas do campo, que mesmo em condições de invisibilidade social, 

conseguiram enveredar por um percurso de reconhecimento social. (ASTIGARRAGA 

e PASSEGGI, 2012). 

Diante do sentido construído pelas crianças, em suas narrativas, sobre a 

escola do campo, que referem a uma perspectiva futurista em torno da escola como 

passagem e promessa para conquista de melhores condições de vida, interrogamo-

nos sobre como esse sentido e as expectativas depositadas na escola têm se 

apresentado no tempo de vida presente de pessoas que viveram sua infância no 

campo. Dessa forma, estaremos neste capítulo refletindo sobre a “travessia” feita 

pelos jovens Vinícius e Jennyfer, que viveram seus processos de escolarização 

como crianças do campo, e hoje se encontram na universidade. 
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Este capítulo se desenvolve, abrangendo os núcleos temáticos de sentido 

que emergiram nas entrevistas narrativas de Vinícius e Jennyfer: Infância no campo; 

Escola do campo; Desafios enfrentados na escola da cidade; Expectativas sobre a 

escolarização enquanto crianças do campo; Ingresso na Universidade e dilemas nos 

percursos ascendentes; A relação, hoje, com o campo.  

As histórias de Vinícius e Jennyfer nos permitem pensar ainda sobre as 

exceções que vão de encontro ao estudo sociológico que “integra os indivíduos na 

probabilidade estatística do que é o mais provável de acontecer”, somando-se aos 

estudos da Sociologia do improvável. (XYPAS, 2017). São histórias que 

exemplificam travessias possíveis de acontecer, pré-configuradas ainda na infância, 

vivida no espaço rural, que contradizem visões estereotipadas, e que contribuem 

para a visibilidade e reconhecimento do povo do campo, fortalecendo o contexto 

emergente de valorização e de pertencimento ao território rural, num contexto de 

interconectividade com universos circunvizinhos. 

7.1 Encontros e desencontros nos caminhos da vida no campo 

As relações que acontecem entre pessoas e grupos, na pluralidade dos 

contextos de vida, permitem um agir social, que sendo histórico e cultural, se realiza 

num processo de mimese, enquanto “[...] faculdade criativa do homem que lhe 

permite realizar algo novo”. (WULF, 2005, p. 05). A diversidade de contextos de 

vida, de aprendizagens experienciais e de biografias produz a união da alteridade e 

da identidade em cada indivíduo. Ou seja, ao mesmo tempo em que se identifica, o 

indivíduo deixa sua marca idiossincrática da diferença. 

Nesse pensamento, queremos apontar que nenhum ator social, nenhuma 

história de vida, apesar de apresentar aspectos semelhantes, é idêntico ao outro; se 

diferenciam em uma sequência histórica, pautada numa dimensão de não 

linearidade, que varia conforme sua construção e interpretação pessoal do mundo. 

“A pluralidade é uma consequência inelutável da experiência fragmentada da 

realidade”. (WULF, 2005, p. 165). Assim, as histórias de vida dos jovens do campo 

se diferenciam e se assemelham conforme vão vivendo e partilhando experiências, 
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enquanto ser objetivo e subjetivo, social e individual, singular e plural, numa mesma 

realidade social e cultural. 

Vimos que não podemos tratar a infância do e no campo no singular, 

tendo em vista que cada criança se constitui historicamente situada em um tempo e 

vários espaços. As infâncias dos jovens Vinícius e Jennyfer, vividas no campo, se 

assemelham e evidenciam o paradoxo enquanto tempo de brincadeira e de 

aprendizagem, de ociosidade e de ocupação com atividades domésticas e 

produtivas junto aos familiares. 

 

Nas minhas horas vagas estudava ou fazia algum dever de casa, e 

brincava muito com os amigos. E às vezes ajudava a minha mãe em 

alguma tarefa que tinha em casa ou até mesmo ajudava a colher feijão, 

milho, entre outros. (Vinícius) 

 

Às vezes assistia TV, ia para a igreja, e estudava. Claro que tinha as 

atividades domésticas, porém, nunca foi uma obrigação. Sempre auxiliava 

meus pais em suas atividades, fossem elas na cozinha, arrumando alguma 

coisa na casa ou na agricultura. (Jennyfer) 

 

Esses excertos revelam o contexto de vida rural de Vinícius e Jennyfer 

quando crianças, que assim como dizem as crianças, que participaram da pesquisa, 

em suas narrativas, envolve atividades que perpassam o estudar, o brincar – 

brincava muito com os amigos; o entretenimento - assistia TV, ia para a igreja; e o 

trabalhar – às vezes, ajudava a minha mãe em casa ou a colher feijão, milho, entre 

outros, nos diz Vinícius. Sempre auxiliava meus pais em suas atividades – porém, 

nunca foi uma obrigação, ressalta a narrativa de Jennyfer.  

 

 

Compreender o ser criança, no contexto do trabalho infantil na roça, 
implica questionar padrões conceituais, tanto a respeito do trabalho 
infantil, quanto a respeito da concepção de infância, que diferem de 
uma sociedade para outra, de uma época para outra, de uma 
situação para outra. (PASSEGGI e ASTIGARRAGA, 2012, p. 325). 

 

 

O trabalho doméstico e na roça, que desenvolviam junto aos pais, se 

apresentava para Vinícius e Jennyfer em forma de cooperação. Ressaltamos que 
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esses jovens viveram suas infâncias nos anos de 1990, quando as políticas e 

programas governamentais se voltavam ao combate e erradicação do trabalho 

infantil. Dessa forma, vivenciam o trabalho no campo como princípio educativo, 

sendo “parte real do processo de socialização” (PASSEGGI e ASTIGARRAGA, 

2012, p. 326), experienciado como crianças do campo. 

Observamos que a infância no campo é permeada pela preocupação com 

o futuro, que se projeta no desejo de conquistar melhores condições de vida. Assim, 

enquanto crianças, a necessidade da escolarização é colocada frente às condições 

de vida que tiveram os pais, nas quais se inspiram na busca do reconhecimento 

social, que passa pela vontade e desejo individual. Como acontecimentos sociais 

comuns identificados nas histórias exitosas de jovens que escolhem a desforra, 

Xypas (2017, p. 55) destaca: aprenderam com a família valores, atitudes e 

comportamentos que os levam a desenvolver: o gosto por ações bem executadas, a 

perseverança frente às adversidades, e o respeito ao outro; elogios e 

reconhecimentos que provocam a valorização de si mesmo e crescimento da 

autoestima; bons conselhos em momentos oportunos de escolhas em suas 

trajetórias. De acordo com Pineau (2014), no decurso da vida, trilhamos entre três 

forças que agem sobre a formação das pessoas: a heteroformação, a ecoformação 

e autoformação. 

 

 

Entre a ação dos outros (heteroformação) e a do meio ambiente 
(ecoformação), parece existir, ligada a estas últimas e dependente 
delas, mas à sua maneira, uma terceira força de formação, a do eu 
(autoformação). Uma terceira força que torna o decurso da vida mais 
complexo e que cria um campo dialético de tensões, pelo menos 
tridimensional, rebelde a toda a simplificação unidimensional. 
(PINEAU, 2014, p. 91). 

 

 

Assim, Pineau aborda a autoformação, entre a hetero e a ecoformação, 

numa perspectiva de autonomização educativa, definindo-a como “a apropriação por 

cada um do seu poder de formação”. (op. cit., p. 91). Na narrativa de Jennyfer, 

emergem o desejo e a motivação que a torna consciente do seu papel determinante 

na construção e busca de projetos de vida pelos estudos que a levariam a alcançar 
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a mudança de vida desejada, não só por ela, mas também pelos pais. Os pais de 

Jennyfer são apresentados em sua narrativa como pessoas charneiras em seu 

percurso ascendente para o ensino superior, e que motivaram a continuidade dessa 

travessia escolar. 

 

Desde cedo, percebi o quanto meus pais lutam para que eu tenha uma 

vida tranquila, diferente da que eles tiveram. Minha vontade de ajudá-los 

foi um dos motivos do meu ingresso em um curso superior, e se Deus 

quiser, um dia, darei a vida que eles merecem através da oportunidade 

que me deram de estudar. (Jennyfer) 

 

A escola, em que Vinícius e Jennyfer estudaram, lócus de investigação da 

pesquisa, tinha a estrutura física diferente dos dias atuais. Conforme descrevemos 

no início desta Tese, a escola passou de 2014 a 2016 por uma grande reforma. Por 

isso, na época em que estudaram, as condições estruturais da escola eram 

precárias, e os recursos didáticos oferecidos eram escassos. Contudo, dizem que 

era bom estudar na escola, por ser pequena e com poucos alunos, tinham mais 

proximidades e atenção por parte dos professores. 

 

A escola era boa, apesar das condições precárias. Estudei em uma turma 

multisseriada que funcionava 4º e 5º anos juntos. Gostava muito da escola, 

para mim, conviver naquele espaço era de grande importância. (Vinícius) 

 

A escola era bem tranquila, os professores me davam bastante atenção na 

hora da aula, como a turma era pequena, o contato era mais próximo. 

Infelizmente a estrutura da escola na época em que estudei era precária, 

visivelmente notavam-se rachaduras nas paredes, portas velhas, 

ventiladores (quando tinha), que faziam muito barulho, o que atrapalhava 

bastante as aulas. Não havia computadores disponíveis para os alunos. 

Sempre tinha brincadeiras, qualquer comemoração era motivo de fazer 

peças de teatro, momentos pra cantar, recitar poemas, encher a escola de 

maquetes, desenhos e cartazes que coloríamos. (Jennyfer) 

 

Jennyfer chama a atenção em sua narrativa para a descrença existente 

nas possibilidades de sucesso escolar das crianças do campo. A escola era boa, 

mas tinha seus problemas que se colocavam como dificuldades para a 

aprendizagem das crianças: professor de português ensinando ciência, denunciando 

a ausência de professores com formação adequada para o ensino de ciências.   
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A comparação com as condições de ensino na escola da cidade era 

inevitável, e sempre acompanhada de sentimentos que subestimavam as chances 

de sucesso das crianças do campo – comparado com o ensino das escolas na 

cidade, sempre estávamos um passo atrás. A narrativa de Jennyfer traz os 

resquícios das percepções do espaço rural como lugar de atraso, que se refletiam 

nos sujeitos desse território, colocando-os na invisibilidade social. (SANTOS, 2012). 

Vinícius e Jannyfer vivem nesse ponto da travessia um encontro com nossa história 

e laços com o campo, quando os pais da pesquisadora decidem por realizar sua 

matrícula na escola da zona urbana, dado às condições desfavoráveis para o estudo 

na escola de seu sítio, em Pau dos Ferros/RN.  

 

Claro que também tinha os problemas, do tipo, professor de português 

ensinando ciência, ou a descrença de alguns por sermos do sítio como se 

não tivéssemos capacidade de aprender, e por isso, quando comparado 

com o ensino das escolas na cidade, sempre estávamos um passo atrás. E 

quanto às turmas multisseriadas, elas existiam, porém não fiz parte de 

nenhuma. (Jennyfer) 

 

Em sua narrativa, Jennyfer relata seu esforço e dedicação pessoal para 

conseguir aprovação no concurso para ingresso no curso técnico integrado do IFRN. 

Quando cursava o 9º Ano, Jennyfer soube que poderia prestar concurso para o 

IFRN, e passou a estudar diariamente para esse processo seletivo. Diz que apesar 

de todo esforço depreendido para esse projeto, era desacreditada pelos próprios 

professores da escola. Conforme Xypas (2017), a vontade e o esforço do próprio 

estudante e as ações de motivação, incentivo e valorização por parte dos 

professores fazem parte dos quatro conjuntos de condições que identifica como 

favoráveis ao sucesso escolar.  

No caso de Jennyfer, existiu o esforço pessoal, por um lado, e a 

descrença dos professores, por outro. Acreditamos que a descrença de alguns 

professores e da comunidade foi suprida pelo incentivo e motivação dos pais e parte 

da equipe da escola. A desforra de Jennyfer – não queria deixar as pessoas dizerem 

que só porque sou do sítio não sou capaz e me acomodar – a levou a lutar e a se 

empenhar na realização de seu projeto. 
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Lembro-me que minha mãe muitas vezes levantava de madrugada pra me 

mandar ir dormir, mas eu tinha um objetivo. O pior é que alguns 

professores e a comunidade não acreditavam que eu iria conseguir. 

Apenas meus pais e parte da equipe da escola me incentivavam. Por isso, 

dava tudo de mim, não queria deixar as pessoas dizerem que só porque 

sou do sítio não sou capaz e me acomodar. Fui à luta e Deus honrou o 

meu esforço. Apesar da pequena probabilidade de passar, e estudando 

sozinha, consegui passar e fui estudar no IFRN, que me possibilitou viver 

uma experiência maravilhosa. (Jennyfer) 

 

No sítio não tinha escola com oferta do ensino médio, o que levou 

Jennyfer a buscar uma vaga no IFRN, Campus de Pau dos Ferros, e Vinícius a 

estudar numa escola de ensino médio na cidade de Portalegre. As dificuldades 

encontradas foram muitas, desde a mudança que exigia adaptação a uma nova 

escola, assim como, a adaptação a uma nova rotina cotidiana, pois passaram a 

transitar diariamente entre campo e cidade para estudar. Vinícius realizava o 

percurso sítio-cidade-sítio; Jennyfer, além do percurso sítio-cidade-sítio, prolongava 

o caminho indo de Portalegre a Pau dos Ferros todos os dias. Esses percursos se 

assemelham aos nossos percursos quando criança do campo, que se situam no 

tempo de mobilidade física que vivenciamos no espaço rural, quando para estudar, 

precisávamos nos deslocar diariamente do sítio para a cidade. 

Apesar de se encontrarem na mesma travessia, necessitando seguir os 

estudos na cidade, as dificuldades apontadas em suas narrativas se diferenciam: 

enquanto para Vinícius o maior desafio na adaptação foi a dificuldade de 

socialização, especialmente, pela timidez e pelo sentimento de não pertencimento 

àquele novo lugar, reforçados nas conotações pejorativas: “é do sitio para ter medo 

de gente”, “ô povo bicho do mato”, “só podia ser do sítio mesmo”; para Jennyfer, a 

maior dificuldade foi acompanhar o ritmo de estudo exigido na nova instituição.  

 

Mudar de escola para mim foi um desafio enorme. As dificuldades eram 

enormes, principalmente por sermos tímidos, éramos isolados dos demais, 

não interagíamos muito. Isso era uma barreira que precisávamos derrubar 

e não conseguíamos. Eu me sentia diferente dos outros, por ser do sítio e 

muitos diziam “é do sítio, para ter medo de gente”, “ô povo bicho do mato”, 

“só podia ser do sítio mesmo”. Isso para mim era algo que me colocava 

para baixo, essas críticas eram motivos e serviam muitas vezes para gerar 

uma falta de estímulo para ir à escola. Além disso, a rotina diária de ir e vir 
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do sítio pra cidade tornava tudo ainda mais difícil, pois era cansativo. 

(Vinícius) 

 

O mais difícil foi acompanhar o ritmo, pois como era uma instituição técnica 

federal, era exigido mais dos alunos e como minha base foi um pouco 

restrita, demorava mais para compreender alguns dos conteúdos. Outra 

dificuldade era me deslocar para a escola. Antes de me mudar para Pau 

dos Ferros, meu pai me levava de moto de manhã cedo para a parada do 

ônibus, e quando chovia, às vezes, a moto atolava, outras vezes, molhava 

o motor e não funcionava mais. Para complicar ainda mais, por causa de 

questões políticas, o ônibus que transportava os alunos de Portalegre à 

Pau dos Ferros foi suspenso. Isso quase me levou a desistir de estudar no 

IFRN, pois não tinha condição de pagar os carros que faziam linha. Meu 

pai passou a suprimir despesas de casa para pagar minhas passagens. 

Ele dizia que queria era me ver realizada e para isso ele fazia de tudo. Na 

escola, não sofri preconceito, tinha sim algumas piadas sobre as pessoas 

que eram do sítio, mas nunca me trataram mal ou me excluíram por isso, 

pelo contrário, tinha um bom relacionamento com a turma, apesar da 

discrepância quanto à posição socioeconômica entre os alunos. (Jennyfer) 

 

Todo o processo de escolarização é compreendido como um percurso 

necessário para alcançar os anseios que esses jovens desde criança sinalizaram 

como projetos de vida. No ensino médio, a expectativa em torno da escola se 

intensifica quando o apreendem como mais uma fase necessária para alcançar o tão 

sonhado ingresso na universidade. A escola se apresenta num lugar de destaque na 

vida desses jovens, assumindo um papel importante e significativo na construção de 

seus processos formativos. Vinícius reproduz em sua narrativa um discurso de sua 

família que se assemelha às narrativas das crianças do campo participante da 

pesquisa – porque quem era pobre e não estudava, o caminho que tinha era o da 

roça.  

 

A percepção de minha família sempre foi de que quem era pobre tinha que 

estudar para conseguir algo e ser gente na vida, porque quem era pobre e 

não estudava, o caminho que tinha era o da roça, e se citavam como 

exemplos de não ter conseguido nada na vida. Toda minha família me 

incentivava. Minha mãe sempre me ensinou a ir à escola, estudar para um 

dia ser alguém na vida e ser bem-sucedido.  

Para mim, estudar na vida é tudo, conseguir um caminho e uma trajetória 

de sabedoria e sucesso.  Frequentar a escola é importante para crescer na 

vida. Sempre gostei e gosto de estudar, porque a educação é tudo na vida. 

Frequentar a escola significa realização de sonhos e objetivos. (Vinícius) 
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Sempre fui incentivada a estudar, e praticamente, escutando de todos que 

estavam a minha volta, não só da minha família, que sem estudo seria 

difícil mudar de vida. Em casa, apenas meu pai terminou o ensino médio, 

mas isso infelizmente não mudou o que ele fazia desde criança, hoje ainda 

é agricultor, porém fez tanto ele quanto minha mãe, apesar das 

circunstâncias, sempre encorajou todos os filhos a estar na escola e hoje 

apenas a caçula ainda não faz um curso técnico ou superior, o que os 

deixa muito orgulhosos. (Jennyfer) 

 

Dentre as condições que motivam a busca por projetos de vida através da 

escola, segundo Xypas (2017, p. 14) estão: “Ter um ethos de promoção social pelos 

estudos, no sentido de Bourdieu, ou seja, uma vontade forte, uma determinação que 

acompanha o discurso”. E “A participação ativa em um grupo de referência 

valorizado e valorizador que integra o jovem num meio social onde ele pode 

vivenciar um habitus em harmonia com a escola que falta na sua casa”. Podemos 

observar a determinação que acompanha o discurso de Vinícius - Para mim, estudar 

na vida é tudo, conseguir um caminho e uma trajetória de sabedoria e sucesso. Na 

narrativa de Jennyfer se destaca sua participação em grupos de referência - Sempre 

fui incentivada a estudar, e praticamente, escutando de todos que estavam a minha 

volta, não só da minha família, que sem estudo seria difícil mudar de vida. 

A narrativa de Jennyfer sobre a importância da escolarização também 

reforça o que Delory-Momberger (2008) explica como processo de deslocalização 

dos pertencimentos e de integração a espaços públicos de regras sociais, 

constatado em Passeggi et. al. (2014b), como vivências que resultam de um 

processo de enculturação. Ao adentrar nessa cultura escolar, a pessoa se depara 

com novas experiências e novas formas de socialização que vão contribuir para seu 

crescimento e formação. A escola ensina, conforme Jennyfer, a conviver com visões 

de mundo diferentes, com a alteridade, com o novo.  

 

Acredito na importância dos estudos e no quanto o meio escolar é 

importante para o nosso crescimento como cidadão, pois é na escola que 

começamos os laços fora de casa e a entender como o mundo funciona, é 

lá que também temos as nossas primeiras frustrações e aprendemos a 

lidar com elas, experiências que são refletidas no trabalho e nas relações 

afetivas e que nos tornam mais fortes e ágeis para solucionar os 

problemas que aparecem durante a vida. (Jennyfer) 
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Como todas as crianças que participaram da pesquisa, Jennyfer e 

Vinícius sonharam, desde crianças, com percursos ascendentes na escola, com o 

anseio de um dia ingressarem na universidade, e ter uma profissão que lhes 

garantam uma vida digna e confortável. Com esforço, dedicação e determinação 

conseguiram o tão sonhado ingresso no nível superior, e com esse ingresso, vêm à 

tona alguns dilemas sobre suas escolhas.  

Vinícius ingressou no ensino superior logo que terminou o ensino médio, 

mas, não se identificou com o curso, e resolveu tentar o ingresso no curso de 

Química. Embora esteja feliz em estar no ensino superior, revela que ainda não se 

encontra cursando o que de fato gostaria e que sonha desde criança. Fez várias 

tentativas para ingressar no curso de Enfermagem e de Pedagogia, sem obter êxito. 

Segue aproveitando as oportunidades que conseguiu abraçar, mas, não abandonou 

o sonho que vem construindo desde criança. 

 

Conclui o ensino médio em 2015, e logo em 2016, ingressei na UFERSA 

no curso de Tecnologia da Informação. Não me identifiquei com o curso, 

senti de dentro de mim que aquilo não era o que eu realmente tinha como 

objetivo. Consegui ser contemplado no SISU para cursar Química no 

IFRN. Como era uma licenciatura, achava mais legal. Contudo, ainda não 

é o curso que desejava. Desde pequeno tinha o sonho, que ainda pretendo 

realizar, de ser enfermeiro. Porém, confesso que hoje uma área que me 

chama muita atenção é a pedagogia. Quando aluno do ensino médio, fui 

bolsista do PIBIC. Como a orientadora era do curso de pedagogia houve 

aquela aproximação de conhecimento e gosto pela área. Hoje, tenho a 

pretensão de cursar pedagogia, entrar num mestrado e estudar a 

educação rural, especialmente, das décadas passadas. Atualmente, estou 

cursando também o técnico em segurança do trabalho e gosto muito do 

curso, mas não deixo o sonho de cursar pedagogia e de ser enfermeiro. 

(Vinícius) 

 

Jennyfer se mostra feliz com seu curso de graduação. Explica que 

durante sua vida pensou em várias possibilidades de escolha, conseguindo 

ingressar no curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia na UFERSA. 

Atualmente, Jennyfer se encontra no dilema sobre qual engenharia cursar, dentre as 

ofertadas pela Universidade. Conforme vimos, o curso de Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia da UFERSA se apresenta com uma proposta curricular interdisciplinar, 

definido como um curso de primeiro ciclo para ingresso em uma das engenharias da 
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Universidade. Os estudantes, durante o primeiro ciclo, têm a oportunidade de 

escolher e cursar componentes curriculares optativos que vão delineando seus 

caminhos para uma determinada engenharia.  

Uma dificuldade que persiste na vida estudantil de Jennyfer é a de 

locomoção, tendo em vista que mora no sítio, no município de Portalegre, 

precisando se deslocar até Pau dos Ferros para estudar. A saída para driblar as 

dificuldades é se hospedar na casa da avó.  

 

Hoje faço Bacharelado em Ciência e Tecnologia na UFERSA, na cidade de 

Pau dos Ferros, meu primeiro curso de graduação superior e não pretendo 

parar por aqui. Durante a vida quis muitas coisas: administração, 

matemática, física, fisioterapia, nutrição, dentre outras. Mas agora, que 

curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia, me encontro num impasse 

muito grande, pois tenho muitas opções de engenharias e ainda não sei 

em qual melhor me encaixo, mas tenho certeza que logo descobrirei. 

Dentre as principais dificuldades que encontro é ainda a questão da minha 

locomoção, pois para ir à faculdade, fico na casa da minha avó, onde tem 

internet e o caminho é mais seguro. (Jennyfer) 

 

Mesmo com o ingresso no nível superior, os jovens Vinícius e Jennyfer 

mantêm seus laços com o campo, é o lugar onde se sentem confortáveis e se 

identificam com ele. Exaltam a convivência com esse espaço, com o qual vêm 

construindo e se construindo nas relações de pertencimento com a cultura, com a 

paisagem, com o meio e com as pessoas.  

 

Adoro morar aqui onde nasci e me criei. A minha relação com o sítio é uma 

das melhores, já estou acostumado com esse local, com essa realidade, 

com as pessoas, com o contexto da zona rural. O sitio para mim é de 

fundamental importância para a construção de minha pessoa e para 

aprender a nunca desistir, mesmo sendo da zona rural, um dia conseguir 

vencer na vida. (Vinícius) 

Gosto muito de estar no sítio, pois além de estar na minha casa e com 

minha família, prezo muito minha própria companhia, momentos de puro 

ócio e contato com a natureza, sem contar que para estudar nada melhor 

que o som da natureza, a calmaria do sítio me deixa mais concentrada 

aumentando meu rendimento acadêmico. (Jennyfer) 
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Conciliar a cultura do campo com a cultura intelectual que vivenciam no 

ensino superior não aparece como barreira nessa travessia que vêm realizando. As 

tecnologias da informação e da comunicação, os meios de transportes, a 

interiorização do ensino superior, a melhoria de infraestrutura e de condições de vida 

no campo é o que caracterizam o tempo da conectividade vivido pelas crianças que 

participaram dessa pesquisa, e por esses jovens, hoje universitários, que não 

precisam abandonar o sítio e a cultura do sítio para prosseguir com seus estudos 

ascendentes. Sobre essa nova configuração, destacam Passeggi e Astigarraga, 

 

 

Essa possibilidade [...] se desenvolve e acompanha o movimento de 
democratização dos direitos à educação, como conquista das lutas 
dos setores populares, mas responde também às exigências das 
tecnologias atuais da agricultura e constituem marcas do novo 
contexto cultural do país [...]. (PASSEGGI e ASTIGARRAGA, 2012, 
p. 338, grifos nossos) 

 

 

Ao pensar no sentido da escola do campo que emerge das narrativas 

desses jovens universitários do campo, podemos observar o quanto os processos de 

escolarização tomam um lugar de destaque na vida desses jovens, se prolongando, 

de forma mais consciente. Concluímos que esses jovens, mediados por escolhas e 

projetos de vida por eles construídos, viram nos estudos o caminho para alcançar o 

que Ricoeur (2006) aponta como “bem supremo”, ou seja, a felicidade; alcançada 

pela mudança das condições socioeconômicas, pelo reconhecimento e visibilidade 

social.  

A travessia de escolarização que vêm realizando mostra, através da 

narrativa autobiográfica, a consciência de seus processos formativos, que revelam 

as perspectivas e sentidos de vida do indivíduo em formação, capaz de decidir e 

traçar caminhos sobre sua vida futura. O anseio leva-os a projetar-se a partir do 

reconhecimento de suas capacidades, enquanto indivíduo consciente de seu poder 

de domínio das próprias ações, e consequentemente, do reconhecimento de si. 

(RICOEUR, 2006). 
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Síntese Integradora - Três gerações e o sentido da escola para as crianças do 

campo 

 

Argumentamos nesta Tese, ao assumir uma perspectiva histórica e 

cultural na compreensão da educação do campo, a existência de três tempos que 

consideramos necessários para estudar, numa perspectiva transversal, o sentido da 

escola para crianças do campo: o tempo do êxodo, o tempo da mobilidade e o 

tempo da conectividade.  Acrescentando às narrativas autobiográficas das crianças, 

aquelas dos jovens Vinícius e Jennyfer e a da pesquisadora, promovemos um 

encontro de três gerações que viveram suas infâncias no campo entre 1980 e 2016, 

ou seja, no decurso de 36 anos. Sobre os anos de 1980 a 1990, temos a narrativa 

da pesquisadora; sobre aqueles de 1990 a 2000, as de Vinícius e Jennifer, e nos 

anos de 2000 a 2016, as das crianças em processo de escolarização.   

Em sua história de vida e de relação com o campo quando criança, a 

pesquisadora se situou no tempo da mobilidade, definindo-o, ao comparar com o 

tempo do êxodo, dos anos de 1970, vivido por seus irmãos, na infância. Um tempo 

em que as condições materiais de desenvolvimento e de facilidade de acesso aos 

meios de transportes motorizados tornaram possível seu deslocamento diário para 

estudar na cidade, embora morando no sítio. Podemos situar a infância da 

pesquisadora e dos jovens universitários num tempo de transição entre tempo de 

mobilidade e de conectividade. Já as crianças participantes da pesquisa, em 

processo de escolarização, se situam no tempo da conectividade, caracterizado não 

só pela facilidade de locomoção entre sítio e cidade, mas pelo acesso e superação 

de fronteiras entre esses territórios através do avanço das tecnologias da 

informação.  

O que se apresenta como importante nesses três tempos, e na relação 

com a escola dessas três gerações, como crianças do campo, é o sentido construído 

sobre a escola: lugar de passagem necessário para a conquista de uma vida melhor, 

alternativa à vida de dificuldades e limitações que vivem as pessoas do campo, na 

zona rural. Esse sentido que encontramos em todas as narrativas sobre a escola do 

campo que analisamos reflete o processo de constituição histórica em que se deu a 

invenção e instalação das escolas, nos últimos 36 anos.  
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Saviani (1994), ao falar sobre a escola na sociedade moderna, explica 

que a escola está ligada ao processo de produção industrial e de construção das 

cidades, que trouxe consigo a necessidade de generalização e expansão das 

escolas enquanto agência educativa ligada ao progresso. Portanto, a máxima 

importância dada à escola e aos processos de escolarização tem seu fundamento 

nesse processo histórico que perpetuou o discurso social da escola como caminho 

para o progresso. 

Esse contexto de massificação das escolas também explica a forma e 

organização da escola voltada para o desenvolvimento de práticas educativas 

escolares homogeneizadoras, que desconsideram a diversidade de maneiras e 

modos de se produzir a vida. Sobre os resquícios desse contexto recaem as 

reivindicações dos movimentos sociais do campo, atendidas nas políticas e nas 

orientações legais conquistadas nas últimas décadas, que lutam pelo 

reconhecimento e valorização da cultura e diversidade que constituem os sujeitos do 

campo. 

Pensamos como Amiguinho (2003) que a escola do campo deve ser 

reinventada e transformada de forma que se apresente para as crianças e para o 

povo do campo como um lugar de acolhimento e de mobilização de saberes, 

contribuindo não só para o ingresso em uma profissão ou para mudanças das 

condições de vida e de sobrevivência, mas também para a própria transformação 

das comunidades e da percepção da identidade campesina, destituída de 

preconceitos e imagens estereotipadas, que já não mais correspondem, plenamente, 

ao que acontece, atualmente, no tempo de conexão imediata com universos 

circunvizinhos, e que decididamente incidem sobre a vida na zona rural e de quem 

nela habita. 
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PARA (NÃO) CONCLUIR – A Tese e suas contribuições 

As experiências escolares vividas por crianças no campo, narradas pelas 

próprias crianças em processo de escolarização no campo e por jovens 

universitários que viveram esse processo quando crianças no campo, possibilitaram 

a compreensão sobre o sentido, social e culturalmente, construído em torno da 

escola pelas crianças que habitam o espaço rural na Região Oeste do Rio Grande 

do Norte, Brasil. A investigação do sentido da escola para as crianças do campo se 

desenvolveu na perspectiva da escuta sensível, compreendendo a criança como ser 

cultural, criativo, crítico e de direito, e como partícipes ativas na pesquisa realizada.  

O pesquisar com (com a pesquisadora, com as crianças e com os jovens 

universitários) através da construção de narrativas sobre suas travessias de 

escolarização permitiu a construção das reflexões teóricas em torno do sentido da 

escola no espaço rural a partir de diferentes pontos de vistas que dialogam entre si 

em perspectiva triangular (história de vida da pesquisadora, das crianças e dos 

jovens), e com os estudos já realizados em torno da temática da educação do 

campo, da pesquisa (auto)biográfica em educação e da pesquisa com crianças.  

Esta Tese trouxe contribuições tanto para o âmbito da pesquisa 

qualitativa em educação quanto para as discussões e construções de políticas 

educacionais voltadas para a escola do campo, consequentemente, para a melhoria 

dos processos educativos escolares das crianças; uma vez que, a investigação e 

estudo realizados, e que constituíram a escrita desta Tese, perpassaram as diversas 

dimensões do ambiente educacional, presentes nas narrativas dos participantes da 

pesquisa, que vão desde sua organização pedagógica à sua função social, política, 

objetiva e subjetiva. As dimensões do ambiente educacional contemplam ainda as 

práticas educativas cotidianas da escola, os sentidos partilhados de escola pelas 

crianças (situadas em diferentes tempos, espaços e lugares), a participação da 

família e dos outros sociais na significação dessa instituição social, e a relação 

escola, vida e comunidade no campo.  

As práticas educativas da escola narradas pelas crianças revelam uma 

cultura escolar construída nos resquícios deixados pelas marcas históricas que 

configuram, em especial, a função dessa instituição social na sociedade moderna. 
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Esses resquícios são encontrados ainda no sentido social que se construiu histórico 

e culturalmente em torno da escola: importante instituição social pela qual se 

conquista elevação de status e reconhecimento social, que forma para o exercício 

de uma profissão e, consequentemente, para galgar melhores condições de vidas.  

Pensar e estudar a escola dentro do contexto da problemática que existe 

historicamente em torno do território campesino prescinde do conhecimento sobre 

as condições sociológicas, históricas, ambientais e culturais, que envolvem os 

modos de vida e de ser dos sujeitos do campo. Compreendendo sua dimensão 

social e política, o sentido da escola não pode ser investigado sem considerar o 

contexto em que está inserida. 

O território campesino possui marcas que o acompanha como resquícios 

deixados pelas percepções construídas com base na situação de descaso, de 

invisibilidade nas políticas públicas e de conotações pejorativas – lugar de atraso, 

sem desenvolvimento, do arcaico – que se refletem nas pessoas que habitam esse 

espaço. A invisibilidade histórica do campo nas políticas públicas tornou por décadas 

esse espaço num lugar com precárias condições de vida: sem infraestrutura básica 

de saneamento, sem acesso à saúde, à educação, e a outros bens sociais e 

culturais.  

Diante dessas condições, muitas famílias migraram para a cidade em 

busca de sobrevivência e melhoria de vida, e de escolas para seus filhos; pois, o 

mesmo tratamento de descaso dado aos serviços públicos básicos no campo, era 

dado à educação escolar pelas políticas públicas. Nesse contexto, se construiu 

historicamente o estigma de desvalorização social e cultural do espaço rural, cujos 

resquícios podem ser encontrados nas poucas escolas que ainda existem no campo, 

tanto nas condições de infraestruturas e de funcionamento, como nas suas práticas 

pedagógicas e cotidianas que, na maioria das vezes, não consideram a cultura local 

da comunidade rural, e não apresentam utilidade prática dos conteúdos estudados 

para as crianças. 

Identificamos que a partir dos anos 2000, como resultado das lutas dos 

movimentos sociais do campo em defesa de uma educação de qualidade para a 

população campesina, em especial do MST (que lutou e criou um sistema de 

educação escolar para o campo – PRONERA, Pedagogia da Terra, Magistério da 
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Terra), vinculada à diversidade cultural e às necessidades específicas do espaço 

rural, com foco na promoção do efetivo protagonismo dos sujeitos na construção da 

qualidade social da vida individual e coletiva do país, a educação do campo 

conquista um lugar no palco das discussões das políticas educacionais, que lutam 

pela democratização do acesso ao ensino no Brasil.  

Somam-se a essa conquista, a implementação de políticas afirmativas do 

Governo Federal, especialmente, durante os anos 2000, voltadas para inclusão 

social de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dentre elas, se 

destacando o Programa Bolsa Família, que tem como principal finalidade, garantir o 

acesso e permanência de crianças em situação de pobreza na escola. Ainda nos 

anos 2000, se destacam as políticas voltadas para o campo, que viabilizaram a 

instalação de energia elétrica em muitas comunidades rurais, principalmente, as 

mais distantes dos centros urbanos; construção de cisternas para o aproveitamento 

da água das chuvas; perfuração de poços artesanais; além do investimento em 

tecnologias de convivência com o semiárido. 

Outro fato que marcou as mudanças nas configurações sociais e nas 

relações entre campo e cidade, no Brasil, foi a política de interiorização do ensino 

superior, oportunizando a muitos jovens de pequenas cidades e comunidades rurais 

do país o ingresso e permanência em instituições federais de ensino de qualidade, 

desenvolvendo ainda no âmbito dessas instituições, a Política de Cotas para o 

Ensino Superior, e a Política Nacional de Assistência Estudantil que concede aos 

estudantes de Institutos e Universidades Federais bolsas e auxílios financeiros, 

promovendo o acesso e a permanência no ensino técnico e superior de pessoas em 

situações socioeconomicamente vulneráveis.  

Com essas políticas públicas, a população do campo tem sido beneficiada 

com o desenvolvimento do território que habitam, com acesso à formação escolar e 

a melhores condições infraestruturais de vida. A democratização do conhecimento 

científico, formal e intelectual; e dos bens sociais e culturais, tem promovido e 

contribuído para a construção e fortalecimento de espaços de luta pela garantia de 

direitos (individuais e sociais) de igualdade de oportunidades. Nesse contexto, a 

escola do campo se apresenta em sua função política e social como instrumento 
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mobilizador das comunidades e populações rurais na busca por reconhecimento 

social.  

As experiências vividas por crianças do campo se constroem e se 

organizam, temporal e narrativamente, nesse contexto de mudanças políticas no 

país, e das configurações do espaço campesino, que vem possibilitando o acesso à 

escola, às tecnologias da informação e comunicação, a transportes automotivos, ao 

ensino superior; e empoderando as crianças do campo na construção de projetos 

profissionais e de vida, sem que para isso precise abandonar seus laços com o 

mundo rural. 

 Esta Tese evidencia ainda através das narrativas das crianças e dos 

jovens universitários que a escola, em suas práticas cotidianas e de formação, deixa 

o tempo presente, o da infância, em segundo plano. Isso provoca uma tensão entre 

o espaço/tempo da experiência vivida no presente e o horizonte de expectativas, 

quando as crianças, insistentemente, dizem que a escola é um lugar de passagem, 

e de promessa, se traduzindo em suas vidas como um tempo de espera e de 

preparação gradual para outra fase, para a fase de vida adulta, quando, finalmente, 

serão “alguém na vida”.  

Preocupamo-nos com a garantia da vivência da infância em sua plenitude 

e inteireza pela criança na escola. Submetidas a um processo de enculturação e de 

deslocalização, as crianças vivem seus paradoxos na travessia escolar que 

enfrentam, com a mudança de estatuto de criança para estatuto de aluno, em busca 

de perspectivas e expectativas futuras. O desejado e o vivido são distanciados pelas 

práticas tradicionais e reprodutoras da educação escolar. Contudo, enquanto 

agentes ativos e táticos, vão provocando mudanças que burlam a rotina da escola 

através da indisciplina como ação reivindicatória de respeito ao seu tempo de vida 

presente, a infância. As crianças brincam, fazem barulho, brigam, correm, desenham 

e interagem em espaços criativos e metafóricos, fazendo transcender na cultura 

escolar uma cultura de criança. 

Sobre o sentido da escola que emerge das narrativas das crianças da 

zona rural, para além da percepção da escola como lugar de passagem e de 

promessa, apreendemos o anseio de um povo por melhores condições de vida, por 

reconhecimento, valorização e inclusão social, e por igualdade de oportunidades. 



188 

 

Defendemos assim que a escola do campo tem a missão de promover as condições 

de concretização desse anseio, começando por dialogar com as culturas que se 

encontram em seu espaço e se tornar mobilizadora, reivindicadora e promotora do 

desenvolvimento e valorização desses sujeitos e dos territórios que habitam. 

É preciso que a escola e as políticas educacionais compreendam o novo 

tempo vivido pelas crianças no campo – o tempo da conectividade. Dessa forma, se 

organizar para contemplar o hibridismo cultural que perpassam suas ruralidades 

diversas que interagem com urbanidades diversas. Trata-se de diferentes tempos, 

lugares e espaços, que têm contornos, especificidades e necessidades peculiares, 

mas que transitam entre si. Nesse sentido, no tempo da conectividade não é 

possível pensar em unidade e homogeneidade cultural, mas em culturas plurais. 

O tempo da conectividade traz como avanço a superação da percepção 

do rural como lugar de atraso. O trânsito contínuo entre esses dois espaços elimina 

as fronteiras geográficas, causando uma fusão ou espécie de bricolagem entre 

maneiras de ser, viver e agir. As culturas se tornam híbridas, pois encontramos 

facilmente elementos de culturas urbanas presentes no campo, e do campo no 

espaço urbano. Esse hibridismo cultural vem desencadeando a valorização da vida 

no campo e uma mobilidade sustentada por laços que se vão construindo entre 

esses dois espaços. 

Partindo disso, defendemos a importância e necessidade de pensar a 

escola do campo dentro do contexto de um lugar e espaço em movimento, onde os 

atores mobilizam e reivindicam a construção de saberes que expressam sua cultura 

local em diálogo com as culturas globais. O mundo rural não se encontra isolado, 

ilhado, não civilizado; e os sujeitos desse lugar não podem ser percebidos como 

fixos e determinados ao arcaico, inacabados, impossibilitados de aprender e de 

traçar voos diferentes do que lhes é posto. 

Diante das constatações a que chegamos com esta Tese, afirmamos que 

O que dizem as crianças narrativamente sobre a escola do campo e os jovens 

universitários sobre sua escolarização no campo é digno de interesse para a 

pesquisa educacional quando promove a reflexão sobre as práticas cotidianas das 

instituições que as recebem em suas travessias escolares. É importante também 

para repensar as práticas pedagógicas e as políticas educacionais, apontar 
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contribuições e melhorias nos serviços ofertados, superando muitos problemas 

recorrentes e comuns nas escolas do campo do país.  

Além disso, legitima a fala da criança que vive diretamente o processo de 

escolarização na escola do campo, e que por muito tempo não foi ouvida. Os 

sentidos construídos em torno da escola são importantes para a compreensão da 

função e papel da escola nesse espaço e na vida das pessoas que habitam esse 

território. Vimos que as relações construídas entre a criança e o mundo, entre a 

criança e o adulto e entre crianças são importantes e indispensáveis para o 

desenvolvimento das habilidades narrativas. A criança é inserida em uma cultura de 

grupo, apropriando-se das práticas diárias e do sistema simbólico. Nesse processo, 

nasce culturalmente, desenvolve seu pensamento e reflexividade observando e 

participando de ações e atividades mediadas pelo outro. 

Destarte, esta Tese, desenvolvida na perspectiva da pesquisa com 

crianças, a partir dos princípios da pesquisa (auto)biográfica em educação, traz 

como contribuições teóricas e metodológicas avanços na compreensão da criança, 

enquanto ser reflexivo, crítico e mobilizador de conhecimentos. Inspira a busca por 

maneiras e métodos de ouvir o que tem a dizer a criança, compreendendo que as 

narrativas das crianças são verdadeiras interpretações sobre seu meio social, 

portanto, merecedoras de abertura para o diálogo. Traz a importância de se 

promover o diálogo, a partir de uma escuta sensível com a criança, com as 

instituições que as acolhem e com as pesquisas educacionais. Isso passa pelo 

reconhecimento de sua historicidade e de pertencimento social, promovendo o 

empoderamento de si. 

Por último, e para (não) concluir, o estudo aqui desenvolvido enseja que 

as perspectivas, percepções, interesses e anseios traduzidos nas histórias contadas 

pelas crianças, pela pesquisadora e pelos jovens universitários sobre a escola do 

campo, sobre os lugares de vivência e suas travessias de escolarização contribuem 

para repensar as políticas educacionais voltadas para o campo, bem como para 

reorganizar e reconstruir as práticas educativas cotidianas da escola do campo que 

deem conta do emaranhado de culturas que adentram esse lugar, respeitando os 

tempos da infância e de vivência dessa infância pelas crianças. 
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Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Esclarecimentos aos 
responsáveis pelas crianças participantes da pesquisa  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Nome da Pesquisadora: GILCILENE LÉLIA SOUZA DO NASCIMENTO 

Matrícula: 2014107245 

Nome da Orientadora: Profª Maria da Conceição Ferrer Botelho Sgadari Passeggi 

Curso: Doutorado em Educação 

Título provisório da pesquisa: Sentidos da escola e do saber escolar para crianças quilombolas e 

da zona rural 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos aos responsáveis pelas crianças 

Esta pesquisa investiga as significações construídas, narrativamente, por crianças de 06 a 12 

anos de idade acerca das escolas e do saber escolar no município de Portalegre|RN. Este é um convite 

para a participação de seu (sua) filho (a) na pesquisa “Sentidos da escola e do saber escolar para 

crianças quilombolas e da zona rural”.  

A participação da criança é voluntária, o que significa que ela poderá desistir a qualquer 

momento, ficando seus pais e|ou responsáveis livres para retirar seu consentimento, sem que isso 

lhes traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o presente convite, esclarecemos que a criança participará de uma roda de 

conversa a respeito do modo como ela percebe a escola. As rodas de conversa, realizadas no ambiente 

escolar, serão gravadas em áudio e em vídeo e os conteúdos serão posteriormente transcritos e 

analisados pela pesquisadora responsável para fins de produção da Tese de Doutorado. 

Ao participar da roda de conversa, a criança corre os seguintes riscos: emocionar-se ao falar 

sobre suas experiências ou ao ouvir a experiência do colega; cansar-se da sua participação; sentir-se 

constrangida ao ouvir comentários a seu respeito ou ainda a respeito de seus familiares (irmãos, pais, 

responsáveis); sentir-se incomodada ao ver sua imagem projetada; aborrecer-se por disputar a vez de 

falar com os colegas; sentir-se obrigada a participar. 

Na eventualidade de a criança apresentar indícios de qualquer uma dessas manifestações, 

consideradas como riscos da pesquisa, a pesquisadora terá o cuidado de interromper a dinâmica para 

evitar qualquer constrangimento, garantindo à criança um ambiente acolhedor e afetivo. Quanto à 

imagem reproduzida no vídeo, ela será inteiramente preservada.  



201 

 

Quanto aos benefícios, estima-se que as crianças serão estimuladas a falar nas rodas de 

conversa dentro de uma situação lúdica. Trata-se de responder à curiosidade de um brinquedo, 

personagem imaginário (Alien) que vem de outro planeta e deseja saber como é a escola. A presença 

do Alien tem como objetivo desvincular a criança dos riscos de constrangimento que poderiam ocorrer 

se respondesse diretamente a pesquisadora. Estima-se que ao participar da pesquisa, a criança terá os 

seguintes benefícios: expressar-se livremente sobre a vida na escola; manifestar sua percepção sobre o 

saber escolar; considerar os espaços de ludicidade e eventuais constrangimentos na escola; elaborar 

narrativamente os tempos vividos no cotidiano, as interações com os colegas e os profissionais 

responsáveis; projetar desejos de melhoria na escola; elaborar projeções futuras… Ao falar sobre as 

experiências vividas para alguém que não conhece a escola (o Alien), esse exercício de reflexão pode 

ainda permitir a criança melhor compreender as dificuldades que enfrenta e assim descobrir maneiras 

de amenizá-las. A criança também será convidada a comentar o vídeo gravado e a socializar suas 

impressões.  

Todas as informações obtidas nas rodas de conversa serão utilizadas unicamente em trabalhos 

acadêmicos. A imagem e o nome das crianças serão preservados. O nome da criança não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro, sob a guarda da 

pesquisadora. A divulgação dos resultados será feita sob a forma de Tese de Doutorado e de outras 

produções científicas. Em todos esses trabalhos não serão identificados os voluntários.  

Você ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO/AUTORIZAÇÃO DE 

USO DE ÁUDIO E DE IMAGEM 

 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, eu manifesto livremente meu 

consentimento para que meu filho/minha filha 

______________________________________________________ participe da pesquisa. 

Além disso, autorizo a pesquisadora GILCILENE LÉLIA SOUZA DO NASCIMENTO, 

Matrícula nº 2014107245, RG nº2096851, CPF 047.160.564-65 a gravar em áudio e vídeo as 

rodas de conversa das quais participará meu filho/minha filha. 

 

Responsável pela criança 

 

____________________________________________________ 

Nome completo 

RG ______________ 

 

 

Pesquisadora Responsável pela pesquisa 

 

____________________________________________________ 

Gilcilene Lélia Souza do Nascimento 

RG 2096851 

 

Portalegre/RN, ____ de ___________ de 2014.
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Apêndice 2 – Roteiros seguidos para a realização das Rodas de Conversa com as 
crianças 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
Roteiro sugerido para a realização das primeiras rodas de conversa com as crianças 

 

 O pesquisador pode ajustar as perguntas no decorrer da realização da conversa… 

 Início da conversa com as crianças: o pesquisador se dirige às crianças com base 

no seguinte texto:  

Este é o pequeno Alien, ele vem de outro planeta muito longe daqui. Vocês o 

conhecem? No planeta onde ele mora não tem escolas como essa. Então, ele quer 

saber como é a escola, para que ela serve, o que a gente faz nela... Enfim, ele 

queria que vocês contassem a ele tudo o que vocês sabem sobre a escola. Quem 

gostaria de começar a conversa com o Alien e explicar para ele como é a escola 

(a pré-escola)? » 

 

 Diga para ele como é seu dia na escola. 

 Você sabe para que você vai à escola ? 

 O que você faz na escola? 

 Quem você encontra na escola?  

 Você tem amigos (amigas) na escola? 

 Como são eles/elas? 

 Como você ajudaria ao Allien a fazer amigos na escola? 

 Como é a(o) professor(a) na escola? 

 Você gosta de vir (de ir) para a escola? 

 Você falta aula? 

 Como você vem pra escola? 

 Fica feliz em poder vir aqui (ir à escola)? 

 O que lhe interessa mais na escola?  
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 O que você prefere na escola? 

 De qual matéria gosta mais? 

 E do que você gosta menos na escola? 

  Seus pais gostam do que você faz na escola?  

  Eles ajudam você com as atividades da escola? 

 O que é uma escola legal? 

 Se você pudesse mudar alguma coisa na sua escola o que você mudaria e por quê? 

 Para você, o que é um bom professor? 

 Como deve ser um bom professor? 

 Deve existir diferença entre uma escola de criança e uma escola de adulto? 

 Se sim, que diferenças são essas? 

 Se sim, por que a escola de crianças e a escola de adultos devem ser diferentes? 

 ..... ..... 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
Roteiro sugerido para a realização das segundas rodas de conversa com as 

crianças 
 

 O pesquisador pode ajustar as perguntas no decorrer da realização da conversa… 

 Início da conversa com as crianças: o pesquisador se dirige às crianças com base 

no seguinte texto:  

Vocês lembram do Alien? Ele veio de outro planeta muito longe daqui, e conversou com 

vocês sobre a escola, lembram? Sentiram saudades do Alien? O Alien contou tudo sobre o 

que conversou com vocês para as crianças do planeta dele. As crianças do planeta do Alien 

gostaram muito de saber sobre a escola. Ficaram surpresas ao saber que existe um lugar 

como a escola, para aprender a ler, a escrever, encontrar e brincar com outras crianças. 

Mas também ficaram curiosas com outras coisas e encheram o Alien de perguntas que, 

tadinho do Alien, não soube responder. O Alien me procurou e perguntou se eu podia trazê-lo 

novamente aqui para conversar com vocês e ajudar a matar a curiosidade das crianças do 

planeta dele. Vocês poderiam nos ajudar novamente?  

 Vocês disseram que precisam andar a pé do Arrojado ao Santa Tereza para pegar o 

ônibus e vir pra escola. Vocês sabem por que não tem escola no Arrojado? Gostariam 

que tivesse uma escola no Arrojado? 

 Vocês gostam do lugar onde moram? Como é o lugar onde vocês moram? 

 Vocês disseram que leem, escrevem, estudam Português, Ciências, Matemática, 

História... Vocês gostam dos conteúdos que estudam na escola? Utilizam o que 

aprendem na escola em casa/na comunidade? Como? 

 Vocês já imaginaram como seria a vida sem escola? Como vocês imaginam? 

 Vocês fazem provas na escola? Como se sentem quando tiram boas notas? E quando 

tiram notas baixas? Por que tiram notas baixas? 

 O que vocês fazem quando não estão na escola? 

 Os pais de vocês também estudam? E os irmãos? São adultos ou crianças? 

 Existe diferença entre uma escola de criança e uma escola de adulto? 
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 Se sim, que diferenças são essas? 

 Se sim, por que a escola de crianças e a escola de adultos devem ser diferentes? 

 Existe diferença entre a escola da cidade e a escola do sítio? Vocês acham que devem 

ser diferentes ou iguais? Por quê? 

 Os pais de vocês trabalham? Trabalham em quê? Vocês ajudam seus pais? 

 ..... .... Perguntar se desejam desenhar e/ou escrever algo para o Alien. 
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Apêndice 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as Entrevistas 
Narrativas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Este é um convite para você participar da Pesquisa de Doutorado “O sentido da escola 

para crianças do campo” (Título provisório), que tem como pesquisadora responsável 

Gilcilene Lélia Souza do Nascimento, estudante do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Matrícula . nº 2014107245. 

Sua participação é voluntária, sendo assegurado seu direito de desistir a qualquer 

momento sem que isso lhe traga prejuízos ou penalidades. Esta pesquisa tem como objetivo 

investigar o sentido da escola para crianças do campo, adotando como fonte e método de 

pesquisa as narrativas em torno das experiências escolares vividas no contexto rural. Caso 

decida participar da pesquisa, será realizada com você uma entrevista narrativa individual, 

momento em que a pesquisadora pedirá para você narrar sobre seu processo de escolarização 

quando criança, e enquanto jovem, do campo. 

Sobre os riscos em que estará sujeito durante a pesquisa, destacam-se: emocionar-se; 

lembrar-se de algo que lhe traga algum desconforto; sentir-se obrigado a participar. Se vier a 

ocorrer qualquer um desses eventos, sinta-se livre para interromper a entrevista; e se julgar 

necessário, sua participação na pesquisa. 

Sobre os benefícios, destacam-se: expressar-se livremente sobre suas experiências 

vividas na escola rural; manifestar sua percepção sobre o saber escolar; elaborar 

narrativamente os tempos vividos no cotidiano da escola do campo e dos jovens que moram 

na zona rural e estudam na zona urbana; projetar desejos de melhoria na educação do campo; 

elaborar projeções futuras… Ao falar sobre as experiências vividas, entrará em um processo 

de reflexão que lhe permitirá melhor compreender as dificuldades que enfrenta e enfrentou em 

seu processo de escolarização, assim como descobrir maneiras de amenizá-las. Com isso, 

estará contribuindo para se pensar melhorias para a educação e para a população do campo. 

Todas as informações obtidas na entrevista narrativa serão utilizadas unicamente em 

trabalhos acadêmicos. Os dados serão guardados em local seguro, sob a guarda da 

pesquisadora. A divulgação dos resultados será feita sob a forma de Tese de Doutorado e de 

outras produções científicas. Em todos esses trabalhos só será identificado seu primeiro nome, 

se assim, permitir. 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

Declaro que compreendi os objetivos da pesquisa, como será realizada, os riscos, 

benefícios e contribuições dos envolvidos, e que concordo participar voluntariamente. 

____________________  ______________________ 

Participante da pesquisa  Pesquisadora responsável  
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Anexo 1 – Recados escritos pelas crianças para o Alien no final da realização das 
rodas de conversa. 

 

 

 

 

 

 

 

Alien, Você tem que fazer as tarefas de [...] e tem que fazer as coisas dentro de casa. 

É muito importante para você que tem que ajudar os alunos a fazer as tarefas. 

Raul – 12 anos – 7º Ano 

Depois que eu entrei na escola, mudou muitas coisas. Aprendi coisas novas e eu acho 

que é muito importante a gente está na escola para ter um futuro melhor, conseguir 

entrar em uma faculdade e ter um trabalho melhor. 

Duda – 12 anos – 7º Ano 
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Depois que eu entrei na escola, a minha vida mudou. Eu aprendi a ler, escrever. 

Na escola, eu tenho colega, tenho professoras boas... 

Marta – 11 anos – 7º Ano 

 

É importante vir para a escola porque é a nossa chance de ter um futuro 

melhor, arranjar um trabalho, aprender cada vez mais a ler e escrever, e por 

isso, é bom vir para escola. 

Kauã – 11 anos – 6º Ano 
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Mudou que eu não sabia ler e nem escrever direito, se não fosse a escola ninguém 

teria futuro. 

Rafa – 11 anos – 6º Ano 

A escola é importante para a gente porque na escola a gente aprende a escrever, 

ler, fazer as atividades dos professores, respeitar os amigos, os pais, aprendemos a 

ser educados. 

Lulu – 10 anos – 6º Ano 

É importante vir para escola porque os professores nos ensinam a escrever, a ler, 

aprender coisas novas e diverte também etc. 

Cláudia – 08 anos – 4º Ano 
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Porque as pessoas acham amigos e se divertem. Muito bom, e aprende coisas e 

etc. 

Gaspar – 08 anos – 4º Ano 

É importante vir pra escola porque a pessoa aprende muitas coisas como ler, 

escrever, respeitar, ser educado etc. 

Kely – 09 anos – 4º Ano 

O importante na escola é ler, escrever, aprender. E o que mudou foi que antes era 

tudo igual e agora tudo é diferente. Às vezes a gente pensa se não tivesse escola, 

o que seria da gente, sem aprender, só em casa, não seria vida. 

Edina – 13 anos – 8º Ano 
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Na escola, é muito importante porque é muito bom e divertido. Mas eu preferia uma 

escola no sítio. Mas aqui é muito bom, mas eu preferia uma escola no sítio porque é 

menos ladeiras, mas eu gosto muito da escola daqui porque como eu disse é muito 

bom. 

Vera – 12 anos – 7º Ano 

 

Mudou várias coisas. Estudar é tão bom, mas se mudasse o horário ficaria ainda 

melhor, se a gente não acorda de 5 horas o carro deixa a gente. Nós não podemos 

nem tomar café direito, a gente vem com fome e a merenda daqui é de 9h30. Era 

pra ter duas merendas. 

Larissa – 13 anos – 8º Ano 
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Alien, VOCÊ nunca desista dos seus sonhos. A escola é muito importante e muito 

diferente de nós ficarmos em casa. Importante estudar. Não desista dos seus 

sonhos. Tchau. Obrigado.  

Jean – 12 anos – 7º Ano 

Para o Alien. 

A minha vida mudou muitas coisas na escola, eu aprendi a ler, a escrever e muitas 

coisas mais na escola. Também eu aprendi a ter conhecimento das coisas. 

Wigna – 12 anos – 7º Ano 
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Para o Alien. 

A minha vida mudou depois que eu comecei a estudar, eu fui aprendendo a 

estudar e a ler e a receber educação dos meus pais desde criancinha. 

Lilian – 12 anos – 7º Ano 

 


