
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ESCOLA RURAL VISTA PELOS OLHOS DE UMA PROFESSORA LEIGA NO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA MARIA ACÁCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho 

2018 



 

  

ROSA MARIA ACÁCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ESCOLA RURAL VISTA PELOS OLHOS DE UMA PROFESSORA LEIGA NO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada a Universidade 

Federal de Rondônia, como requisito 

avaliativo para conclusão do curso de 

Licenciatura em Pedagogia. 

                                                                 

Orientador: Prof. Dr. Josemir Almeida 

Barros 
 

 

 

 

 

Porto Velho 

2018 



 

  

 



 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, em primeiro 

lugar e a todos que de uma forma ou de outra 

esteve ao meu lado, me apoiando e me dando 

força para chegar até aqui. 

 

 



 

  

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Primeiramente agradeço a Deus, por ter me dado força, coragem e saúde para que 

pudesse terminar este curso. 

 Aos meus filhos Guilherme e Gustavo, que são as pessoas mais importantes na minha 

vida, por compreenderem minha ausência em alguns momentos, durante a graduação. 

 A minha a Avó Raimunda Bezerra Acácio e meu Tio Francisco Acácio de Menezes 

que abandonaram sua vida no campo, que me trouxe a cidade aos dez anos, para ir à escola, 

hoje então devo a minha formação a eles que tanto fizeram por mim (In Memoriam). 

 Principalmente a minha mãe pelo amor, incentivo e apoio incondicional e sonho de me 

ver terminando o ensino superior. 

 Aos meus familiares e amigos, que a todo o momento que precisei de ajuda estavam 

sempre prontos no que era necessário.  

 As minhas amigas e companheiras de todas as horas o qual eu tive a oportunidade de 

conhecê-las durante o curso e sempre estiveram ao meu lado, que são: Suelem Cristina, 

Darsone Vieira, que nossa amizade continue. 

 A todos os meus colegas do curso que no momento que precisei me ajudaram e pela 

força que me deram nestes quatro anos. 

  A esta universidade, seu corpo docente, que oportunizaram conhecimento,  confiança 

para que pudesse concluir o curso.  

  Ao meu orientador, Josemir Almeida Barros, pelo tempo que lhe coube, correções, 

incentivos e paciência, minha admiração por ele será eterna. 

 A todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação. 

 

 

O meu muito obrigada a todos! 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É pensando criticamente a prática de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática.” 

Paulo Freire 



 

  

RESUMO 

 

 

A presente investigação teve como principal objetivo identificar e analisar as ações 

pedagógicas desenvolvidas por uma professora de escola rural no município de Porto Velho - 

RO. Assim sendo os objetivos específicos foram: i) analisar a prática pedagógica por meio das 

memórias de uma professora da escola rural; ii) identificar e analisar as relações da professora 

com a escola rural; iii) verificar quais as práticas pedagógicas utilizadas em relação aos 

pressupostos da educação rural. Tratou-se de uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, 

exploratório. A pesquisa buscou investigar o processo de aprendizagem de crianças e à visão 

da professora que atuou na escola rural no município de Porto Velho - RO. Os resultados 

apresentados foram inúmeras dificuldades enfrentadas pela entrevistada colaboradora, falta de 

execução das políticas públicas para a educação rural, nota-se também as dificuldades dos 

alunos e o interesse da professora em ajudá-los a aprender a ler e escrever, foram anos de 

trabalho no meio rural, onde hoje a entrevistada colaboradora nos afirma que o maior orgulho 

é ver seus alunos cursando hoje uma faculdade. Conclui-se que no que se refere aos 

educadores, são amparados pelo seu perfil histórico, considerados como produto e produtor de 

história, por este motivo, as produções científicas devem ir além do trabalho já escrito, pois 

não podem apenas reproduzi-los de maneira mecanizada ou que simplesmente se preocupem 

com o mercado de trabalho, os educadores devem abordar este público primeiramente como 

ser humano, promovendo valores e reconstruindo uma identidade deste local. Este quadro 

permite então argumentação, para o desenvolvimento e transformação dessas escolas e 

administração governamentais, assim todos terão um acesso a uma educação digna e de 

qualidade. 

 

Palavras-chave: Educação rural. Professores leigos. Escola rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 

The present research had as main objective to identify and analyze the pedagogical actions 

developed by a rural school teacher in the municipality of Porto Velho - RO. Thus, the 

specific objectives were: i) to analyze the pedagogical practice through the memories of a 

rural school teacher; ii) identify and analyze the teacher's relationship with the rural school; 

iii) to verify which pedagogical practices are used in relation to the presuppositions of rural 

education. It was a qualitative, exploratory field research. The research sought to investigate 

the learning process of children and the vision of the teacher who worked in the rural school 

in the municipality of Porto Velho - RO. The results presented were numerous difficulties 

faced by the collaborating interviewee, lack of implementation of public policies for rural 

education, the difficulties of the students and the teacher's interest in helping them to learn to 

read and write were years of work in the rural area, where today the collaborating interviewee 

tells us that the greatest pride is to see her students attend a college today. It is concluded that 

as far as educators are concerned, they are supported by their historical profile, considered as 

a product and producer of history, for this reason, scientific productions must go beyond the 

work already written, since they can not only reproduce them in a mechanized or simply 

caring about the labor market, educators should approach this public first as a human being, 

promoting values and rebuilding an identity of this place. This framework then allows 

arguments for the development and transformation of these schools and government 

administration, so everyone will have access to a decent and quality education. 

 

Key words: Rural education. Lay teachers. Rural school. 
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INTRODUÇÃO  

 

“Na construção de nosso conhecimento, os 

livros são os tijolos e os professores são os 

pedreiros.” 

(Jonathan Fonseca Fogo) 

 

 Ao pensar que a escola possui um papel de grande importância para a formação de 

caráter e de novos profissionais, o professor tem então seu papel fundamental nesta jornada, 

pois ele irá trabalhar para o desenvolvimento tanto físico, cognitivo e motor, preparando 

assim para o mundo que os cercam. Os professores têm a função de dar um suporte para o 

ensino, mas por diversas vezes falta estrutura e condições para que o mesmo exerça seu papel 

com qualidade (CAETANO, 2013). 

 Para Paulo Freire (2014) a educação deve ser reconhecida como um direito social 

básico e como está inserido em um processo histórico que se configura pelos seus desafios na 

formação de professores, de aprender a cultivar os saberes necessários à prática educativa, 

para o autor em sua visão relata que a educação tem como significado importante que é o 

poder de transformar. 

 Pensando assim, como lidar com as perspectivas dos professores leigos, no âmbito 

rural, em uma escola no município de Porto Velho/RO. Logo surgiram questões problemas 

que norteiam a pesquisa: Como o ensino rural é efetivado? E qual a prática pedagógica 

utilizada? Quais são as ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores da escola do meio 

rural, que contribuem para o aprendizado dos alunos? 

 Aqui estão diversas perguntas das quais as respostas podem mostrar as dificuldades de 

atingir uma prática de ensino eficaz, em meio aos diversos problemas encontrados e as 

dificuldades percorridas diariamente, apresentar os diversos motivos, que poderão ou não 

afetar o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Com isso o professor precisa estar 

preparado para trabalhar com essas crianças e disposto a passar por essas dificuldades e trazer 

para elas o seu direito a educação de qualidade.  

 Segundo Dubar (2005) o professor além de sua identidade profissional tem uma 

influência na vida dos sujeitos. O autor define alguns critérios como: a relação dos 

profissionais com sua formação; a trajetória, sócio profissional; a vivência no mundo do 

trabalho. Critérios esses que definem, mas não influenciam numa formação identitária 

definida. Assim como as identidades biográficas e as sociais, pois está sujeita a conflitos que 

podem surgir no processo de afirmação da identidade. Em meio a estes conflitos se 



 

 

relacionam ao mundo como a identidade profissional, que o sujeito deseja e a que os outros 

rotulam, conforme as singularidades do meio em que está inserido. 

 Com a intenção de encontrar respostas para tais questionamentos, definimos como 

objetivo geral da pesquisa: identificar e analisar as ações pedagógicas desenvolvidas por uma 

professora de escola rural no município de Porto Velho - RO. Já os objetivos específicos 

foram: 1) analisar a prática pedagógica por meio das memórias de uma professora da escola 

rural; 2) identificar e analisar as relações da professora com a escola rural; 3) verificar quais 

as práticas pedagógicas utilizadas em relação aos pressupostos da educação rural. 

 Entendemos a pesquisa como o “procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL, 2010, p. 1). A 

metodologia utilizada para o desenvolvimento desse estudo foi exploratória, por ter a 

finalidade de fornecer mais informações sobre o assunto investigado. “As pesquisas 

exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito [...]” (GIL, 2010, p. 27). Compreendermos ter sido uma 

escolha importante, para auxiliar na compreensão de como acontece o processo de 

aprendizagem de crianças, e as ações pedagógicas essenciais desenvolvidas pelos professores 

rurais no município de Porto Velho - RO. 

 Esta monografia se desenvolveu em três seções. Na primeira foi apresentada: a 

fundamentação teórica, quanto à educação no meio rural e seus aspectos legais; histórico da 

educação rural no Brasil; formação continuada; dificuldades de permanência dos profissionais 

na localidade em que trabalham como por exemplo o transporte escolar. 

 Na segunda seção apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, sendo este o 

ponto primordial, de abordagem qualitativa, que visa absorver como ocorreu o processo de 

aprendizagem das crianças e as ações pedagógicas essenciais desenvolvidas pelos professores 

rurais no município de Porto Velho - RO.  

 Já a terceira e última seção apresenta a base de levantamento dos dados, realizado por 

meio de entrevistas gravadas e transcritas no que se refere à visão da professora em meio a 

educação rural, apresentação da docente; percurso até a sua formação; as dificuldades 

enfrentadas no magistério rural e por fim as práticas, desafios e estratégias da docente no 

meio rural e como a escola é vista pela professora que requisitou parte de suas memórias. 

 

 

 

 



 

 

2 A EDUCAÇÃO NO MEIO RURAL E SEUS ASPECTOS LEGAIS 

 

 Os estudos quanto à história da educação no meio rural no Brasil, constituem uma área 

de investigação que ainda se encontra na marginalidade. Do ponto de vista semântico, a 

palavra que induz a pensar naquilo como estando fora e que, portanto, ocupa um espaço 

menor que o todo (CERTEAU, 1994). 

 
Ressalta um caráter nebuloso da história da educação por legitimar alguns grupos, e 

paralelamente, ignorar diversas pessoas. Refere as pesquisas educacionais [...] 

deixam na sombra grandes zonas das práticas pedagógicas e dos atores educativos, 

[...] referem-se às regiões urbanas, esquecendo a importância do meio rural, [...] 

ignoram sistematicamente os outros, como se eles não fizessem parte da história da 

educação (NÓVOA, 1995, p. 91) 

 

 Logo ressalta que as posições do Estado se traduzem em algumas ações reais, mas que 

não atenderam o conjunto das necessidades do meio rural. Nota-se ainda que a população 

campesina, vem sendo esquecida pelo governo, e que permanecem desassistidas, afastadas 

das melhorias educacionais, pois efetivamente os investimentos públicos concretizaram-se 

apenas na urbanização que emergia no país naquele período (ALMEIDA, 2005). 

 Há algumas décadas a atuação de professores leigos na área educacional era bastante 

comum. Ora pela falta de professores capacitados, a negligência do sistema educacional 

brasileiro, essa prática acontecia livremente, principalmente nas regiões rurais do país, sendo 

melhorada com o passar do tempo através da disponibilização capacitação para que esses 

profissionais estivessem habilitados. Sendo assim, não é impossível ainda no século XXI 

encontrar professores sem cursos específicos e que mesmo assim atuam na área pedagógica, 

ferindo o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (2016), quando afirma 

que: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio na modalidade normal (LDB, 2016, p. 21). 

 

 Bastos (2017) acredita que a nova legislação educacional veio para oferecer reformas 

consideradas essenciais e com expectativas positivas e de suma importância na qualificação 

da carreira dos professores, de certa forma desenvolvendo assim o crescimento educacional 

brasileiro. Não podemos abordar apenas o desenvolvimento das crianças e jovens na educação 

se em primeiro lugar não investir na qualificação dos educadores. A partir de então ficaria 



 

 

mais fácil pensar nessas pessoas com suas diversidades culturais e valores dentro da 

sociedade, seja na família, escola ou trabalho.  

 O autor afirma que a grande maioria dos educadores de ensino fundamental no Brasil, 

57% não possuem licenciatura na disciplina que trabalham, e 22% dos que já estão em salas 

de aulas, não têm qualquer licenciatura, e 66% não são formados na área em que trabalham. 

Contudo a preocupação com a falta de formação específica desses profissionais é, ainda, bem 

intensa, planejando o primeiro passo para o desenvolvimento de um Estado se inicia a partir 

de uma boa preparação dos protagonistas da educação que abrange nesse sentido os 

professores (BASTOS, 2017). 

 Ao identificarmos os professores leigos, um aspecto que não podemos deixar de 

abordar é o comodismo, daqueles profissionais desprovidos com o compromisso, para a 

educação, deixam de aprimorar seus conhecimentos, tendo apenas em mente que não 

compensa, pelo fato da baixa remuneração na área da docência. Mas o que vem estabelecido 

no artigo 61 (p. 20) da Lei de Diretrizes e Bases – LDB prescreve que são considerados 

profissionais da educação escolar básica aqueles que estando em efetivo exercício na área, 

tenham sido formados em cursos reconhecidos pelo MEC em nível médio ou superior para a 

docência na educação básica.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional assegura em seu artigo 61 (p. 20), I, 

II e III que todos os docentes da educação básica possuam formação específica realizada em 

nível superior. Logo podemos observar que profissionais que burlam a lei e, talvez usando do 

comodismo profissional, deixam de buscar conhecimentos específicos e essenciais. Segundo o 

INEP (2013) no ano apresentado foram de 74,8% dos professores tinham formação superior, 

ou seja, 1/4 ministravam aulas sem ter a formação correta e prescrita na lei. 

 Bastos (2017) discorre que no decorrer de anos no Brasil, a política educacional tem 

sido definida de formas diferenciadas, levando-se em conta o envolvimento do Estado com 

políticos diversos, quando deveria ser manejada pela sociedade, uma vez que o poder emana 

do povo, respeitando os seus direitos e garantindo o bem comum. É preciso que seja efetivada 

é a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, a Lei do Piso 

Salarial Nacional do Magistério, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, Lei 11.738/2008 que 

priorizam os educadores e também ser assim serem reformulados os Planos de Carreira e 

Remuneração do Magistério, além de outros. 

 Bastos (2017) é preciso conforto e comodidade para uma educação digna e de 

qualidade. Mas como na grande maioria os padrões que são preconizados por lei, não são 



 

 

ofertados aos alunos, atualmente menos de 1% (um por cento) possuem uma infraestrutura 

ideal, ou seja, apenas 0,6% (zero vírgula seis por cento) delas possuem uma adequação 

próxima da ideal. A falta de estrutura física considerando principalmente a zona rural implica 

numa educação retrógrada, lerda e, é claro, sem avanços que estão previstos pelo sistema. 

 Logo notamos que a lei já existe, agora falta cobrar dos profissionais que vão em 

busca de conhecimentos, capacitações e principalmente de qualificação, a fim de conseguir 

passar para as crianças do meio rural além de atingir as metas de ensino, trabalhem 

principalmente em cima da realidade em que eles vivem e assim conseguir transmitir o 

conhecimento que eles ali precisam realmente aprender. 

 

2.1 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL  

 

 No Brasil, a luta pela educação, de modo geral, teve grande destaque, na década de 

1930, em função das escolas, do crescente urbanismo e da chegada e consolidação da 

indústria brasileira. No entanto, a Educação Rural, não teve a mesma evidência, pelo 

contrário, vem sendo negligenciada, historicamente, pelo poder público brasileiro desde o 

período colonial, apesar de que, com o fim do ensino jesuítico, as comunidades começaram a 

se organizar com as chamadas classes “multisseriadas” (NASCIMENTO, 2018).  

 Afirma ainda que em meados do século XX, (Nascimento, 2018) período republicano, 

as comunidades e cidades mais populosas começam a ter seus primeiros modelos de grupos 

escolares, que possibilitavam uma educação mais organizada por idade e série e um ensino 

mais sistematizado. A construção dos Grupos Escolares representou um avanço para o ensino 

da época, tendo em vista que teriam um currículo a serem seguidos, conteúdos, tempo 

definido de ensino e avaliação.  

 Como já mencionado, a partir do Manifesto de 1932, passaram a influenciar a 

educação brasileira, mas não foi suficiente para produzir preocupações com a “educação 

rural”, cujos primeiros indícios vêm desde 1889, com a Proclamação da República. As poucas 

políticas educacionais destinadas ao meio rural tinham como finalidade firmar o homem do 

campo no meio rural por intermédio da educação. Essas políticas tinham base no Ruralismo 

Pedagógico, cujo objetivo principal era essa fixação dos moradores do campo ao seu lugar de 

trabalho e moradia, evitando a migração para os centros urbanos: 

  

[…] foi cunhado para definir uma proposta de educação do trabalhador rural que 

tinha como fundamento básico a ideia de fixação do homem no campo por meio da 

pedagogia (...). Para essa fixação, os pedagogos ruralistas entendiam como sendo 
fundamental que se produzisse um currículo escolar que estivesse voltado para dar 



 

 

respostas às necessidades do homem do meio rural, visando atendê-lo naquilo que 

era parte integrante do seu dia a dia: o currículo escolar deveria estar voltado para o 

fornecimento de conhecimentos que pudessem ser utilizados na agricultura, na 

pecuária e em outras possíveis necessidades de seu cotidiano (BEZERRA NETO, 

2016, p. 11). 

 

 No Governo Vargas, (1930 a 1945), muitos foram os protestos da população em 

defesa da educação rural, mas não obteve um resultado esperado, pois o Estado continuou a se 

omitir perante a Educação Rural: não foram criadas políticas públicas que garantissem as 

particularidades e necessidade educativas dos campesinos (BRASIL, 1934). 

 Na constituição de 1934 a educação rural teve sua primeira inclusão na legislação 

brasileira, no Art. 156. O capítulo II da Educação e da Cultura dizia que a União e os 

Municípios aplicarão nunca menos de dez por sento, e os Estados e o Distrito Federal nunca 

menos de vinte por cento, da renda resultante dos impostos, na manutenção e no 

desenvolvimento dos sistemas educativos. O Parágrafo Único afirmava que “para a realização 

do ensino nas zonas rurais, a União reservará no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas 

à educação no respectivo orçamento anual” (BRASIL, 1934, p. 34).  

 Mas o que aconteceu ficou longe do que rezava o texto da Constituição que não 

garantiu um ensino de qualidade aos camponeses. Nem mesmo os que permaneceram no 

campo tiveram uma educação de qualidade, pois as medidas tomadas em relação ao currículo, 

estratégias de ensino e conteúdos não contemplavam as especificidades dos campesinos. O 

modelo adotado pelos professores eram reproduções da educação urbana, portanto não 

levavam em consideração os aspectos sociais, culturais e profissionais desse povo (BRASIL, 

1934).  

 

No que se refere à educação no meio rural, observamos que foi historicamente 

relegada a espaços marginais nos processos de elaboração e implementação das 

políticas educacionais na realidade brasileira. Uma das possíveis interpretações para 

esse aspecto - embora não seja a única – diz respeito às sólidas fronteiras entre o 

espaço urbano e o espaço rural, marcadas por construções culturais hegemônicas do 

meio urbano que tende a inferiorizar, estereotipar e segregar as identidades e 

subjetividades do meio rural (JÚNIOR; NETTO, 2011, p. 13). 

  

 Como vemos, mesmo com o aparato da Constituição Federal de 1934, o ensino rural 

se manteve historicamente à deriva e sem incentivos públicos. A educação rural, a partir da 

ideia do Ruralismo Pedagógico, mesmo tendo a preocupação com os homens das áreas rurais, 

pensava sua educação apenas como instrumento para permanecer no campo. Não oferecia 

meios e saberes que os identificasse com o campo, pelo contrário, toda educação tinha base 

urbana, inclusive com valores estereotipados para os filhos dos camponeses. 



 

 

 O meio rural no início do período republicano foi cenário de grandes acontecimentos e 

de disputas, política, econômica e educacional. A aposta na educação técnica seria uma das 

formas de conter o domínio e hegemonia dos capitalistas industriais. Nesse contexto 

contribuiria para a apropriação de excedentes agrícolas, isso sem modificar a estrutura das 

relações de trabalho, propriedade e poder. Uma etapa de crise do modelo agrário-exportador e 

de expansão urbano-industrial. Logo são considerados fatores para as redefinições de 

diferentes segmentos agrários (BARROS, 2013). 

 Em sua maioria, as ideias circulantes passavam a compreensão do espaço das 

comunidades rurais como locais de atraso, de sujeitos ignorantes, sem cultura, inferiores, 

tendentes ao desaparecimento, por isso, sem necessidade de grandes investimentos. Assim, os 

espaços do campo, bem como o trabalho do camponês, foram sendo vistos como negativados 

e associados às experiências e características de pessoas moradoras de um lugar atrasado, em 

contraposição ao moderno, reinante na cidade (NASCIMENTO, 2018).  

 A partir desse contexto, não era “interessante” levar um ensino de qualidade para os 

mesmos, tendo em vista que essas pessoas estavam aptas a desaparecerem da sociedade, essa 

ideia dava-se pelo fato de que os povos residentes no campo estariam fadados a migrarem 

para a cidade em busca de empregos e serviços, pela falta e escassez destes na zona rural. 

 

[...] Tais polos foram os mais valorizados e carregam poderes assimétricos nas 

instâncias econômicas, políticas e culturais das sociedades capitalistas. O rural 
subalterno que emerge dessa assimetria tem como polo hegemônico e referencial o 

poder emissor de sentido da indústria e da cidade. É nesse sentido que as ideias 

hegemônicas do rural, em oposição aos sentidos atribuídos ao urbano carregam as 

noções de agrícola, atrasado, tradicional, rústico, selvagem, incivilizado, resistente a 

mudanças, etc. (MOREIRA, 2005, p. 19). 

 

 Outro detalhe importante diz respeito a: 

 

Apresenta o rural como espaço diversificado e dinâmico, configurado como um 

espaço utilizado e da vida social. Defende que ruralidade se refere “às relações 

específicas dos habitantes do campo com a natureza e às relações próprias de 

interconhecimento destas relações (MOREIRA, 2005, p. 93). 

 

 Barros (2013) relata que a educação pública ora era considerado para a formação do 

cidadão, ora era temida por afastar por um período as camadas populares de atividades 

manuais. Nesse último caso, a questão era a continuidade da produção de riquezas de uns para 

os outros. Diferentes matrizes permeavam a educação, a ela sendo imputadas extensas 

finalidades sociais e políticas. 



 

 

 Logo podemos então verificar que o ensino rural foi historicamente negligenciado e 

deixado de lado pelos poderes que regiam a educação no Brasil e o ensino era basicamente 

uma extensão do ensino urbano. Essas características permaneceram por décadas sem que 

percebessem que os sujeitos do campo eram pessoas que tinham suas particularidades, seu 

modo de viver e que isso era necessário para o crescimento dos mesmos. 

 

2.2 FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 Segundo Mourão e Molina (2010) “nas últimas décadas uma nova área de formação e 

trabalho docente tem desafiado as políticas públicas e trazido à tona ampla gama de tensões”. 

Trata-se da formação de educadores do campo que se materializa num novo jeito de fazer 

educação no meio rural. Para essas autoras, educação do campo é “Um conceito e uma prática 

em construção que vai além da dimensão escolar”, como prática educativa acontece também 

nos diferentes espaços de vivências e sociabilidade dos sujeitos. 

 Nos últimos dez anos, cresceu geometricamente o número de iniciativas colocadas sob 

o grande guarda-chuva do termo “educação continuada”. As discussões sobre o conceito de 

educação continuada nos estudos educacionais não ajudam a precisar o conceito, e talvez isso 

não seja mesmo importante, aberto que fica ao curso da história (BERNADETE, 2008). 

 A formação de educadores é uma temática contemporânea em debate nas academias e, 

a formação de educadores do campo vem sendo debatida no cenário nacional com as 

propostas salvadoras de programas de governos que atendem de forma imediata os fracassos 

apresentados nas análises da educação (NASCIMENTO, 2018).   

 
Para os movimentos sociais, a formação de educadores é vista como uma prática 

emancipatória por meio da discussão das experiências que são transformadas em 

fonte de saber e, reconhecem a necessidade de um projeto permanente de formação 

continuada. Essa perspectiva vincula-se a um projeto democrático, mas uma 

democracia comprometida com o ser humano. Nesse sentido, afirma que a educação 

continuada, deve ser um ‘constituinte necessário dos princípios reguladores de uma 

sociedade para além do capital. É inseparável da prática significativa da autogestão’ 

(MÉSZÁROS, 2005, p. 75).   

 

 Compreende-se, para tanto, que a formação de educadores envolve estratégias teóricas 

metodológicas que contribuam para uma formação que venha a atender as necessidades da 

Educação do/no Campo (NASCIMENTO, 2018).   

 O estudo da formação dos educadores nos parece imprescindível enquanto teoria e no 

caso dos educadores das escolas do campo faz-se necessário por contribuir com o 

desenvolvimento do conhecimento. Uma das nossas bases ao pensar e afirmar a demanda de 



 

 

formação dos educadores é o decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010. No Art. 5º, inciso 

02, temos a formação como uma questão garantida em suas demandas locais. 

 A formação continuada aparece com destaque nas discussões educacionais, uma vez 

que a formação inicial tem sido considerada insuficiente para instrumentalizar o professor a 

lidar com a complexidade que envolve sua relação com o saber e o seu papel como mediador 

entre o conhecimento a ser construído e seus alunos (MENDES, 2013). 

 Também nas políticas implementadas essa denominação passou a cobrir, entre nós, 

cursos especiais de formação em nível médio ou superior para docentes atuantes nas redes 

municipais ou estaduais de educação básica que nós tínhamos essas titulares, na ideia de que 

essa formação seria continuada por ser realizada em servirem. Seria uma formação 

complementar dos professores em exercício propiciando-lhes a titulação adequada a seu 

cargo, que deveria ser dada nos cursos regulares, mas que lhe é oferecida como um 

complemento de sua formação, uma vez que já está trabalhando na rede (BERNADETE, 

2008). 

 
Ao analisar a zona rural, a quantidade de professores sem ensino superior é ainda 

maior. Nesse sentido, o processo histórico nos mostra que a formulação e a 

execução de políticas públicas têm deslegitimado a educação do campo, ou seja, ‘a 

formulação de políticas educativas e públicas, em geral, pensa na cidade e nos 

cidadãos urbanos como o protótipo de sujeitos de direitos’ (ARROYO, 2010, p. 

158). 

 

 A luta pelo direito a uma Educação do e no Campo demanda também o direito do 

campo ter educadores docentes formados nas “especificidades da sua realidade, suas formas 

de produção camponesa e de sociabilidade” (Arroyo, 2010). Segundo este autor, nas duas 

últimas décadas esta foi uma das prioridades dos movimentos sociais do campo. Uma das 

tensões apontadas por ele no campo da formação e do trabalho docente nas escolas do campo 

é a falta de “enraizamento cultural, identitário do educador com os povos do campo”. Desse 

modo, segundo ele, os movimentos sociais do campo vêm criando mecanismos próprios de 

formação de educadores (as) docentes na perspectiva de contrapor ao modelo de educação 

urbana que há hoje no campo e se criar um perfil de educador (as) para atuar nas escolas e nas 

comunidades campesinas. 

 Na última década, a preocupação com a formação de professores entrou na pauta 

mundial pela conjunção de dois movimentos: de um lado, pelas pressões do mundo do 

trabalho, que se vem estruturando em novas condições, num modelo informatizado e com o 

valor adquirido pelo conhecimento, de outro, com a constatação, pelos sistemas de governo, 

da extensão assumida pelos precários desempenhos escolares de grandes parcelas da 



 

 

população. Uma contradição e um impasse. Políticas públicas e ações políticas movimentam-

se, então, na direção de reformas curriculares e de mudanças na formação dos docentes, dos 

formadores das novas gerações (BERNADETE, 2008). 

 Para Candau (2008) a formação continuada de professores e o saber docente são 

construídos num processo contínuo de construção, desconstrução e reconstrução do 

conhecimento que se dão na prática pedagógica reflexiva crítica. Segundo a autora, a escola é 

o espaço a onde a formação continuada deve se desenvolver numa perspectiva inovadora, o 

saber docente valorizado e reconhecido e sua formação exercida a partir de uma reflexão 

crítica sobre as “práticas numa permanente reconstrução da identidade pessoal e profissional 

do professor”. 

 A Formação Continuada realizada pelo Centro de Formação e Atualização dos 

Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) nesse período se concentrava basicamente na 

alfabetização atendendo à implantação do Ciclo de Formação Humana e às vezes em algumas 

ações pontuais. Uma nova redefinição dos seus objetivos e reorganização da sua estrutura 

administrativa e pedagógica foi dada em 2005 com a lei nº 8.405. Atualmente as ações de 

formação estão organizadas nas três grandes áreas do conhecimento e das diversidades da 

educação básica nas suas especificidades: as tecnologias, Educação do Campo, Educação 

Indígena. Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação Étnica Racial. São 

realizadas pela equipe gestora e por uma equipe de profissionais efetivos da rede estadual de 

ensino que compõem o quadro de formadores do centro. 

 Segundo Barros (2013) o ensino destinado ao meio rural deveria ser solucionado. 

Através de discussão nota-se que o ensino agrícola e agronômico deixou, contudo, de fora a 

instrução pública primária. Os aspectos de uma educação técnica se destacavam. Além disso, 

foi possível detectar que frente às necessidades postas para a modernização da agricultura, 

pouco se nota o papel do Estado para a concepção de políticas adequadas às classes 

subalternas no meio rural. 

 Na formação de educador é preciso se ter claro qual é o perfil de educador que se 

pretende formar. Segundo Caldart (2010), o campo precisa de educador que saiba trabalhar 

nessa nova realidade de escola, sabendo articular o conhecimento teórico e prático da 

realidade em que ela está inserida na construção de novos conhecimentos. 

 A realidade da educação do campo é vasto de investigação, uma vez que há grandes 

índices de analfabetismo, desvalorização do magistério, falta de professores capacitados e que 

tenham realmente ligação com o meio rural e conhecimento da realidade campesina. 

Compreende-se para tanto, que dialogar sobre a formação de professores que atuam ou irão 



 

 

atuar em escolas públicas rurais, nos possibilitará conhecer e compreender suas reais 

condições de trabalho, bem como suas concepções, dificuldades e necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 DIFICULDADES DE PERMANÊNCIA DOS PROFISSIONAIS NA LOCALIDADE 

EM QUE TRABALHAM 

 

 Por mais de três décadas a escola atendeu diversas gerações de alunos que, mesmo 

diante das dificuldades e problemas enfrentados pelos professores que passaram por suas salas 

de aula, adquiriram bastante conhecimento e muito aprendizado, e não desistiam de estudar, a 

despeito de a escola ter escassos materiais didáticos disponíveis. Alguns autores demonstram 

como as escolas das comunidades campesinas são representativas para o seu povo, a exemplo 

de Fernandes; Cerioli e Caldart (2011):  

 

Estamos entendendo por escola do meio rural aquela que trabalha os interesses, a 

política, a cultura e a economia dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras 

do campo, nas suas diversas formas de trabalho e de organização, na sua dimensão 

de permanente processo, produzindo valores, conhecimentos e tecnologias na 

perspectiva do desenvolvimento social e econômico desta população 

(FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2011, p. 53). 

 

 Na leitura de Fernandes; Cerioli e Caldart (2011) sobre a significação de Escola rural é 

importante destacarmos o fato de que essas escolas dependem de condições que favoreçam o 

ensino, tais como: salas equipadas, laboratórios e projetos e ações que levem em consideração 

o contexto local e que permitam que o âmbito escolar seja enriquecedor para os alunos que 

fazem parte desse ciclo de aprendizagem mútua. Neste sentido entendemos que a escola 

supracitada estava aquém do que os campesinos necessitavam para um ensino/aprendizado de 

qualidade. 

 

A identidade e a diferença, ao longo dos tempos, foram tomadas a partir de uma 

suposição de pertencimento e não pertencimento, sendo referenciado para a 

identidade tudo aquilo que se colocava como bom, puro, divino, já para a diferença 

estava relacionado ao impuro, ruim, inferior, negativo. Logo, ‘a identidade e a 

diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não 

pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade 

significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o 

que fica fora’ (SILVA, 2011, p. 82).  

 

 Para Mota; Silva e Rios (2017) as condições de preconceito e estereótipos a grupos e 

sujeitos que não estão inseridos por serem considerados diferentes, resultou em diversas 

situações que tencionaram rompimentos estruturais a partir de movimentos e mobilizações de 

reivindicação da identidade, considerando fatores relacionados aos conflitos sociais 

intensificados na contemporaneidade; debates no campo das discussões pós-coloniais; 

superação da concepção de uma identidade una e fixa; fortalecimento de grupos constituídos 

pelas minorias políticas; rompimento das macroestruturas.  



 

 

 Isso nos remete a pensar na diferença como um ponto que possibilitam a inter-relação 

e reconstrução de outras diversas conexões responsáveis, bem como, da coletividade, fazendo 

com que, não tomemos as diferenças como sinônimo de desigualdade (CARNEIRO, 2012).  

 Os contextos de nossas escolas encontram-se permeados por maneiras distintas de 

pensar, ver e saber, em que os sujeitos expõem seus vários jeitos de ser, reagir e interagir, 

culminando em situações de compreensão, conflito, tensão, concordâncias e discordâncias, o 

que desencadeia processos de negociações e diálogos, muitas vezes, invisíveis para as 

formatações curriculares e distantes das posturas utilizadas diante do que foge aos padrões 

normalizadores, homogeneizantes e condicionantes tomados pela instituição escolar ao longo 

dos tempos (MOTA; SILVA; RIOS, 2017).  

 Neste sentido, as escolas rurais em suas especificidades se apresentam como um 

espaço em que se dá o encontro de culturas, em que, as diversidades expelem-se de maneira 

expansiva requerendo condições outras de visibilidade e posicionamentos que lancem mão de 

posturas que impliquem no desenvolvimento de práticas docentes que tomem como eixo 

norteador a realidade local e os saberes inerentes aos espaços da roça como forma 

impulsionadora de aprendizagens, na qual, os sentidos e significados construídos nestes 

espaços direcionem as propostas pedagógicas dessas escolas (RIOS, 2015).  

 A profissão docente tem sido marcada e demarcada por diversas influências de uma 

sociedade em constantes transformações. Com isso, os fazeres da docência vão sendo 

construídos a partir do entendimento de que os professores e professoras têm sobre o ser e o 

fazer, desencadeando a produção de um saber calcado na experiência que associa a formação 

docente adquirida no decorrer da vida acadêmica com as concepções da realidade vivenciada 

(RIOS, 2015).   

 Isso nos remete a pensar na diferença como um ponto que possibilitam a inter-relação 

e reconstrução de outras diversas conexões responsáveis pela manutenção de elementos que 

nos tornam sujeitos de individuação, bem como, da coletividade, fazendo com que, não 

tomemos as diferenças como sinônimos de desigualdade (CARNEIRO, 2012). 

 A docência no espaço rural visa um sentido e significado próprio que correlacionam os 

sujeitos com os elementos naturais dispostos na localidade. Estes, por sua vez, expressam seus 

modos de viver e pensar de maneira indissociável às relações estabelecidas com tais 

elementos, produzindo representações e simbologias que possibilitam ressignificações de 

práticas e vivências de acordo com as alterações de fatores sociais, culturais, econômicos e 

ambientais (MOTA; SILVA; RIOS, 2017).  



 

 

 Ainda aborda os autores que cada comunidade rural traz consigo ritmos, rituais, 

características específicas relacionadas a crenças e a concepções que permeiam estes 

territórios, podendo permanecer, durante muito tempo, alterados ou não, a depender dos tipos 

e condições de influência que sofrem ou provocam. As inter-relações e intersubjetividades 

desenvolvidas nestes espaços estão intimamente relacionadas às formas como as pessoas 

vivem e interagem com as atividades que precisam desempenhar para que a vida aconteça 

(MOTA; SILVA; RIOS, 2017).  

 Pineau (2014) se refere ao processo de formação mobilizado a partir da apropriação 

que o sujeito faz de si mesmo, determinando-se como autor referencial no espaço formativo 

que este constitui no curso da vida. Essa relação de viver e interagir com os outros e com as 

atividades desempenhadas nos espaços rurais envolve crianças, jovens, adultos e idosos, os 

responsabilizando por suas existências e pela conservação ou não destes espaços. Isso nos 

permite dizer que o contexto rural atende a uma dinâmica que se encontra condicionada às 

condições do tempo e espaço da roça. 

  

‘[...] Os desenvolvimentos são produtos das interações entre as pessoas, o meio 

ambiente e a relação entre os dois, e se fazem por sequências, etapas ou ciclos’. A 
docência na roça possibilita uma formação articulada há tempos e movimentos 

instigadores de um processo alimentado pelas inter-relações que se dão nos 

interstícios gerados por conflitos, tensões, negociações, estranhamentos, diálogos, 

valorização e reconhecimento no âmbito das localidades em que as escolas estão 

situadas. (PINEAU, 2014, p. 97) 

 

 Neste caso, Hall (2003) nos ajuda a entender que: 

 

A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 

como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso 

exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros 

(HALL, 2003, p. 38) 

 

 Neste sentido, podemos considerar que a profissão docente na roça vai se 

reconfigurando a partir de um movimento que envolve as identidades e subjetividades 

daqueles e daquelas que as produzem.  

 

[...] as identidades ocupam um lugar significativo no trabalho docente na roça, uma 

vez que elas são definidas pela diferença. Considerando que as identidades docentes 

são construídas através de práticas discursivas, sociais e culturais, definidas pela 

diversidade que compõe os diversos espaços e tempos de formação dos (as) docentes 

(RIOS, 2015, P. 41). 

 

 Com isso, compreendemos que os sentidos e os significados existentes no espaço da 

roça exercem de maneira significativa condições diversas nas relações que estabelecemos 



 

 

conosco, com os outros e com o mundo. Assim, o fazer docente nestes espaços se reconfigura 

de acordo ao processo de reconstrução e reposicionamento dos modos de viver e pensar o 

rural, compreendendo como eixo central as inter-relações e intersubjetividades que resultam 

do movimento de alteridade a que somos convidados cotidianamente a realizar. 

 

3.1 TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 A Política do Transporte Público Escolar no Campo deve servir aos estudantes da 

Educação Básica e Superior no meio rural, favorecendo o acesso desses às instituições de 

ensino. Entretanto, se apresenta como um desafio porque há várias comunidades aonde o 

transporte escolar não chega, ou as estradas não apresentam condições de trânsito ou pela 

existência de veículos impróprios para o transporte escolar. E ainda, existem bastantes 

comunidades que não são atendidas por essa Política Pública (EVANGELISTA et al. 2017). 

 Sobre a Instituição do transporte escolar pelo PNATE, conforme estabelecido pelo 

MEC que passa ser desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE), 

a partir de 2004, nos estados e municípios pela Lei nº 10.880/04 em seu artigo 2º afirma que:  

  

Art. 2º. Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – 

PNATE, no âmbito do MEC, a ser executado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o objetivo de oferecer transporte 

escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, por meio de 

assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, observadas as disposições desta Lei (redação dada pela Lei nº 11.947, 

de 2009). 

 

 Os pesquisadores Ribeiro e Jesus (2015), em um estudo sobre evolução dos recursos 

para transporte escolar verificaram que, ao longo de dez anos, houve uma evolução na 

cobertura de atendimento da ação de transporte escolar, em benefício dos Municípios, sendo, 

a principal transformação desses recursos, que passou a atender a educação básica, com a 

inclusão de estudantes da educação infantil e do ensino médio, vinculada ao desempenho do 

Plano de Desenvolvimento da Educação. 

 Evangelista et al. (2017) deparou com relatos de estudantes do campo que apontaram 

as condições das estradas e as péssimas condições do transporte escolar como dificuldades 

para concluir seus estudos. 

 Outros problemas enfrentados pelos estudantes que utilizam o transporte escolar são as 

dificuldades enfrentadas no trajeto entre a localidade que mora até a escola em que estuda. 

Vamos encontrar também em Silva (2016) relatos das dificuldades de estudantes camponeses 



 

 

para chegar à escola. Outros problemas enfrentados pelos estudantes com a utilização do 

transporte escolar são as dificuldades enfrentadas no trajeto entre a localidade que mora até a 

escola em que estuda.  

O estudante que é transferido de Escola no Campo para uma instituição urbana 

reforça o esvaziamento do meio rural e, consequentemente, o fechamento de escolas 

no campo. Neste sentido, é preciso cobrar que seja respeitada a Resolução 

CNE/CEB n. 2 de 28 de abril de 2008, que preconiza que o transporte escolar seja 

intracampo. Pois ‘é a escola que deve ir ao encontro dos educandos, e não fazer o 

percurso contrário’ (CALDART, 2004, p. 63).  

 

 Fechar uma escola pode ser considerado um crime, ou pode provocar a morte das 

pequenas comunidades rurais, conforme a lei 12.960 de 27 de março de 2014, que proíbe o 

fechamento das escolas do campo. A escola no campo é um instrumento mobilizador da 

cultura e da política social dos povos campesinos por isso ela precisa continuar viva 

exercendo a sua função social (CALDART, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 A metodologia de um trabalho científico é pautada na investigação de um tema. 

Neste sentido, buscarei dialogar com diferentes autores e documentos que especificam e 

esclarecem à temática. Por isso: 

 
A pesquisa científica é realização concreta de uma investigação planejada, 

desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagrada da 

ciência. É o método de abordagem de um problema ou estudo que caracteriza o 

aspecto científico de uma pesquisa (RUIZ, 2006, p. 48). 

 

 Logo no primeiro, momento o intuito é de compreender o caminho percorrido com 

auxílio teórico. No segundo compreender o local da pesquisa, bem como os sujeitos que 

contribuíram para a realização desta investigação. 

 A problemática que norteou esta pesquisa foi à seguinte: Como o ensino rural é 

efetivado? E qual a prática pedagógica utilizada? Quais são as ações pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores da escola do meio rural, que contribuem para o aprendizado 

dos alunos? Logo, para responder a indagação recorremos a procedimentos metodológicos 

que visaram à produção de conhecimentos novos na perspectiva da pesquisa qualitativa. 

 Destacamos que a presente pesquisa possuiu uma abordagem qualitativa, para 

identificar e analisar as ações pedagógicas desenvolvidas por uma professora de escola rural 

no município de Porto Velho – RO.  

Segundo Minayo (2010) a pesquisa de caráter qualitativo está vinculada a uma forma 

dinâmica entre mundo objetivo e o subjetivo, quando não podemos qualificar por dados 

estatísticos. É apenas voltada para identificação dos sujeitos e assim poder evidenciar a 

qualificação e descrição do assunto pretendido, buscando maiores explicações, significado e a 

intencionalidade dos atos contemplando o propósito deste trabalho. 

 Para Gonçalves (2007), relata que a pesquisa qualitativa tem o intuito de compreender 

e interpretar os dados então relatados, dados esses que não há possibilidades de realizar em 

formas de número. A abordagem qualitativa possibilitará um olhar de campo de pesquisa a 

partir de múltiplas relações que estabelecem o convívio dos professores nas escolas. Assim 

permitirá novos conhecimentos sobre a educação no meio rural. 

 Sendo assim se torna indispensável à pesquisa de campo, por implicar em uma partilha 

dos casos, fatos e locais que irão constituí-la em que a fonte de pesquisa principal é o 



 

 

entrevistado, o meio em que se encontra e os dados relatados, sendo respondidos os objetivos 

dos estudos do trabalho de campo. 

 

[...] uma porta de entrada para o novo, sem, contudo, apresenta-nos essa novidade 

claramente. São perguntas que fazemos para a realidade, a partir da teoria que 

apesentamos e dos conceitos transformados em tópicos de pesquisa que nos 
fornecerão a grade ou perspectiva de observação e de compreensão. Por isso, o 

trabalho de campo, além de ser uma etapa importantíssima da pesquisa, é o 

contraponto da teoria social (MINAYO, 2010, p. 76). 

 

 Logo o intuito é analisar a prática pedagógica por meio das memórias de uma 

professora da escola rural, a fim de identificar e analisar as relações da professora com a 

escola rural, verificando quais as práticas pedagógicas utilizadas em relação aos pressupostos 

da educação rural. 

 Os instrumentos que foram utilizados, para coleta de dados foi um roteiro de 

entrevista, foram realizados gravações dos relatos que seguiram por meio de um roteiro de 

perguntas flexíveis, acrescentando no momento e através dele foi possível ouvir e conhecer 

um pouco mais sobre suas vivências no que se refere à temática abordada. 

 Segundo Gil (2010) a pesquisa de campo é considerada um instrumento racional e 

sistemático que tem por objetivo oferecer uma resposta aos problemas proposto. A pesquisa é 

desenvolvida quando não se há uma resposta suficiente ao problema, ou então quando os 

dados encontrados não são exatos, com os dados requerentes ao problema proposto. 

 Para Furasté (2011) a pesquisa descritiva é a explicação do tipo de pesquisa que será 

realizada, do instrumento que irá ser utilizado (questionário, entrevistas, dentre outros). Logo 

a pesquisa é exploratória quando num primeiro momento, ocorre a familiarização com a 

realidade investigada (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

 As entrevistas foram realizadas com uma professora que atuou na instituição de ensino 

rural do município de Porto Velho - RO. A partir das entrevistas, foram levadas em 

consideração as interpretações dos fenômenos envolvidos para o desenvolvimento desse 

trabalho, para maior compreensão da problemática abordada. 

 

4.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para que a pesquisa fosse realizada, foram feitos levantamentos de dados 

bibliográficos e de campo, a partir de livros, artigos e documentos legais, que buscavam fazer 

um diálogo com a problemática pesquisada. Diante do exposto, a pesquisa buscou investigar o 



 

 

processo de aprendizagem de crianças e a visão da professora que atuou na escola rural no 

município de Porto Velho - RO. 

 Foram levantados dados sobre o tema abordado em base de dados científica, e que 

respondessem aos objetivos proposto, e assim após o levantamento dos dados foram 

apresentados os resultados e discutidos entre os autores, todas as informações consideradas 

relevantes para o desenvolvimento desse trabalho. 

 A investigação, seguiu com a composição dos relatos obtidos a partir das entrevistas. 

A docente entrevistada não se importou que apresentássemos sua identidade. Foi seguido um 

roteiro de perguntas e gravados com a permissão dos entrevistados os relatos. E com a 

utilização documental de fotos para a comprovação de alguns relatos e as dificuldades 

encontradas. 

 Para a elaboração da discussão foi realizado um levantamento de dados em bases 

científicas conforme ao tema proposto, onde foram selecionados artigos que se encontram 

de acordo com os objetivos da pesquisa. 

  Para coletar as informações foi organizado um roteiro de entrevistas 

semiestruturadas contendo questões referentes ao tema, sendo a escola rural vista pelos 

olhos de professores leigos em uma escola no município de Porto Velho – RO. De acordo 

com Minayo (2010, p. 64) a entrevista semiestruturada, o que possibilita o entrevistado a 

discorrer sobre o tema em questão sem prender a indagação formulada. Fornecendo 

contribuições necessárias para alcançar os objetivos proposto na pesquisa de ambas às 

partes. 

 Outro instrumento de coleta será a observação direta do entrevistador com a 

pessoa entrevistada, por proporcionar um conhecimento maior da área na qual foi focado 

o tema, analisando com mais ênfase as informações coletadas e passando a vivenciar o 

cotidiano do lócus da pesquisa. 

 Após o fim da coleta de dados, foi realizada a organização de todos os dados 

coletados e passaram a realizar as análises buscando o embasamento teórico numa 

perspectiva crítica da educação. 

 A coleta de dados foi por meio entrevista com uma professora de educação rural, 

para observação da sala de aula, da escola. Nessas aproximações em momentos diferentes 

registramos detalhes importantes para desvelarmos o que é o fazer docente em uma 

escola rural em Porto Velho - RO. 

 



 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

 A docente entrevistada relata as condições e forma de trabalho, no período em que 

atuou neste setor, onde trabalhou por 10 anos desde 2007 a 2017, na escola em União 

Bandeirante, conhecida como 3 de Dezembro. 

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental 03 de Dezembro (EMEF), encontra-

se em situação de Funcionamento: ativa, localizada na Zona Rural, suas dependências 

administrativa é de cunho Municipal e possui um transporte Escolar público, precário. 

Em relação aos matérias didáticos percebemos que não existia, os professores 

davam aulas conforma aquilo que acreditavam estar bom, possuíam uma grade curricular 

para ser seguidas, mas a escola não possuía livros e tão pouco livros atualizado. 

 Ainda no que se refere ao transporte escolar, por diversas vezes as crianças 

faltavam na escola devido o ônibus ter quebrado, e isso ocorria frequentemente, assim à 

professora relata ter que repetir novamente a aula para que os que faltaram não fossem 

prejudicados. 

 

Figura 1 - Trajeto de Porto Velho - RO, até a escola 3 de Dezembro 

 

Fonte: Autoria desconhecida (retiradas da internet: <https://www.escol.as/2248-03-de-
dezembro>). 

 



 

 

Figura 2 - Imagem da Instituição de Ensino 3 de Dezembro em União Bandeirante 

 

Fonte: Autoria desconhecida (retiradas da internet: <alertarondonia.com.br>). 

 

Figura 3 - Transporte escolar da escola de União Bandeira 

 
Fonte: Autoria desconhecida (retiradas da internet: 

<http://rondoniaovivo.com/geral/noticia/2018/06/04/alunos-do-distrito-de-uniao-bandeirantes-
continuam-sem-aulas-em-2018.html>). 



 

 

5 ACHADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

5. 1 CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO 

  

 Seguindo o Roteiro da entrevistace, podemos então aqui observa que na presente 

pesquisa realizada com a professora, se chama Alexandra Lamarão Brasil, conhecida como 

Leka, nascida em 19 de Fevereiro de 1974, natural de Porto Velho – RO, e hoje mora na 

cidade onde nasceu. Já viúva há muitos anos, mãe de 02 filhos e sempre teve força de vontade 

e necessidade de ir à busca de trabalho para dar sustento a sua família. 

 

Sou Alexandra, viúva, com 02 filhos, precisava trabalhar, pois meus filhos eram 

pequenos, então tive que arrumar logo um prego um meio que pudesse conseguir 

sustentar meus filhos, então estudei e passei logo em um concurso onde de início 

achei que por ser perto dava para vir para a cidade todos os dias, mas essa não foi 

bem a realidade (ALEXANDRA, 2018, 1º Parte, 3min. 30seg). 

 

5.2 PERCURSO ATÉ A FORMAÇÃO 

  

 A entrevistada afirmou ter realizado o Ensino Fundamental e Médio apenas em escolas 

pública, ao concluir o nível médio prestou vestibular, no ano de 2000 soube de um curso 

oferecido pelo E.J.A na Escola Carmela Dutra, com duração de 1 ano e 6 meses de Magistério 

então realizou o curso, prestou o vestibular passou e começou a estudar pedagogia na UNIR, 

mas teve que interromper por motivos de saúde do seu filho, e teve que ir embora de Porto 

Velho. Ao regressar, precisava trabalhar para sustentar seus filhos, como não havia graduado 

prestou concurso para magistério, e logo foi aprovada e então transferida para União 

Bandeirante. 

 

Passei no concurso e fui morar em União Bandeirante, tinha uma esperança que 

poderia vir à cidade todos os dias, mas não foi bem assim, morei lá e atuei na escola 

de ensino fundamental 3 de Dezembro, escola rural, por 10 anos, não realizei 

nenhum curso voltado para a educação rural (ALEXANDRA, 2018, 1º Parte, 8min. 

45seg). 

 

 Ainda no que se refere ao seu trajeto na área de atuação, ressalta que trabalhou no 

Brasil Alfabetizado, durante 04 meses com os jovens e adultos, e ao chegar à cidade onde ela 

foi levar seu filho para realizar seu tratamento médico. Precisava de dinheiro, logo começou a 

dar aulas de reforço. Ao voltar à cidade natal, realizou um concurso onde relata não ter sido 

oferecido no período em que atuou na zona rural, nunca lhe foi ofertado nenhum curso 

voltado para o ensino rural. 



 

 

 

Tornei-me professora ao passar no concurso para a escola rural que realizei e com 

“muito sangue e suor”, as experiências são apenas a motivação de ser filha de 

educadora, minha mãe sempre procura ver o aluno não como um número e sim 

como pessoas, e o meu aprendizado foi na prática mesmo (ALEXANDRA, 2018, 1º 

Parte, 6min. 49seg). 

 

“A visão de uma educadora é aquela que transpassa as paredes da sala de aula” 

(ALEXANDRA, 2018, 2º Parte, 6min. 50seg). 

 

 Logo que conclui o Magistério procurava sempre estar envolvida em ações, sendo a de 

maior destaque relatado pela entrevistada o projeto financiado pelo governo Federal, Projeto 

Brasil Alfabetizado, também relatou ter realizado estágio em Magistério a carreira de 

magistérios já dura 14 anos, mas na área rural foram 10 anos. 

 

Atuei durante 02 anos na escola rural, Vila Princesa, João Afro Vieira, e logo depois 

passei no concurso e fui atuar em União Bandeirante durante 10 anos 

(ALEXANDRA, 2018, 1º Parte, 6 min. 49 seg.). 

 

5.3 AS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO MAGISTÉRIO RURAL 

 

 A principal dificuldade que a entrevista relatou, foi à falta de materiais para 

desenvolver com os alunos, os recursos e os meios para passar o currículo didático, para os 

alunos, a dificuldade também relatada era de salas com muitas crianças e de diversas idades. 

 

Só havia 08 salas de alvenaria e 10 salas eram de madeira inclusive a cozinha, não 

possuía refeitório, na hora em que chovia tinha que trazer as merendas de 
sombrinha, o motor que gerava energia só servia para puxar a água do poço, para 

limpeza das salas, banheiro, fazer comida, a água que bebiam era de poço. Ela 

atuava no Polo principal as condições das 14 escolinhas da linha era bem mais 

difícil, pois o quadro ainda a giz, as professoras eram merendeira, cozinheira, 

diretora, secretária, assistente social e psicóloga, só havia uma sala onde havia 

fogão, panelas e um filtro, uma mesa com a documentação dos alunos e as aulas 

eram ministradas para a série do primeiro ao quinto ano (ALEXANDRA, 2018, 3º 

Parte, 19min). 

 

Ainda uma das dificuldades era a quantidade de alunos, dos quais já peguei de 25, 

33 e 51 alunos, de 7 a 14 anos, sendo ainda que quando faltavam devido ao 

transporte estar quebrando voltava na aula anterior para passar o conteúdo 
novamente para os que faltaram, as dificuldades eram muitas onde as crianças de 07 

anos andavam aproximadamente 5km até onde passa o ônibus escolar, e que por 

inúmeras vezes tinham que voltar sem nem se quer ter chegado até a escola, devido 

as dificuldades do transporte (ALEXANDRA, 2018, 3º Parte, 19min 30 seg.). 

 

 Por meio de tantas dificuldades a professora também descreve o que motivou ainda 

mais em querer ajudar e ensinar as crianças, pois ela já veio de uma família de educadores, no 

qual relata amar muito sua mãe e admirar como conseguia tratar todos seus alunos por nome e 



 

 

sobrenome, então sua mãe se tornou para si um espelho o guia em que iria seguir, ela relata 

um caso que lhe motivou um aluno surdo filho de uma das professoras, e esse esteve presente 

em sua sala: 

 

Tive que aprender LIBRAS, para poder me comunicar com ele, foi um percurso 

difícil para lhe dar com ele, pois não queria ficar na sala, ele gritou, mas não deixei 

sair da sala, no outro dia nem dormir de preocupação assim que cheguei à escola fui 

falar direto com a mãe dele, pedi desculpas, mas a mãe dele me agradeceu, pois 

daquele dia em diante ele me respeitou como sua professora e consegui por fim 
alfabetizá-lo, no final do ano ele me pediu uma foto e disse a todos os seus 

familiares por onde viajou que eu era sua professora, foi um dos momentos que me 

senti muito bem e realizada profissionalmente (ALEXANDRA, 2018, 3º Parte 19 

min. e 31 seg.). 

 

 Também relatou no que se refere às condições de trabalho na zona rural, condições 

essas evidenciando desde os salários que recebe e quanto aos meios de trabalho, documentos e 

principalmente no quesito didático como as mesas, livros condições que presenciou enquanto 

atou nesta instituição.  

 

No que se refere ao quesito salário não há diferença, somente quanto as gratificações 

que são recebidas sendo que de início era 50% a mais para quem trabalhava em zona 

rural atualmente reduziram para 28%, gratificações que recebem se houver crianças 

especiais e uma bonificação para quem trabalhava com alunos do primeiro ao quarto 

ano (ALEXANDRA, 2018, 2º Parte 10 min. e 32 seg.). 

 

Quando se refere ao instrumento de trabalho, não havia nenhum eu mesmo que fazia 

as apostilas sempre que vinha na cidade, eu realizava meu plano de ensino com livro 

que tinha ganhado de minha mãe, as atividades eram redigidas através do 
mimeógrafo, rodava as atividades da semana, então ficava de umas 07h00min até 

umas 21h00min, pois não havia energia, era o tempo em que durava o diesel no 

gerador, quando vinha na cidade fazia pesquisa e confeccionava algumas apostilas 

para ministrar suas minhas aulas (ALEXANDRA, 2018, 2º Parte 18 min. e 16 seg.). 

 

No quesito infraestrutura considero que as carteiras já eram usadas, trazidas de Porto 

Velho-RO, só havia 08 salas de alvenaria e 10 salas de madeira inclusive a cozinha, 

não possuía refeitório, na hora em que chovia tinha que trazer as merendas de 

sombrinha, o motor que gerava energia só servia para puxar a água do poço, para 

limpeza das salas, banheiro, fazer comida, só havia filtro de barro. Eu atuava no 

Polo principal as condições das 14 escolinhas da linha era bem mais difícil, pois o 

quadro ainda a giz, as professoras eram merendeira, cozinheira, diretora, secretária, 
assistente social e psicóloga, só havia uma sala onde havia fogão, panelas e um 

filtro, uma mesa com a documentação dos alunos e as aulas eram ministradas para a 

série do primeiro ao quinto ano (ALEXANDRA, 2018, 3º Parte, 19min). 

 

 Ainda no que se refere às dificuldades vivenciadas pela entrevistada podemos também 

ressaltar, que além da estrutura muito pequena para a quantidade de alunos que ela tinha em 

sala, a falta de energia era um dos quesitos que causam o desconforto, apenas um espaço 



 

 

com carteiras usadas, para que ali se acomodassem e recebesse o ensino da melhor forma 

possível. Para o planejamento de suas aulas também passava por transtornos de ter que 

rodar as atividades até tarde da noite em mimeógrafos, afirma que trabalhava as 

atividades conforme o grau de dificuldades de cada aluno, realizando as atividades em 

cima daquilo que percebia necessário e usava apenas os livros que possuía bem antigos 

até. 

 

5.4 AS PRÁTICAS, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DO DOCENTE NO MEIO RURAL 

 

 Ao analisar as ações e a prática pedagógica por meio das memórias de uma professora 

da escola rural, nota-se que é exposta uma preocupação em proporcionar um ensinamento e 

usar didáticas próprias por não possuírem recursos e nenhum treinamento específico, para esta 

realidade, ao se deparar com esta realidade a professora afirma: 

 
Passei por algumas situações que tive que apreender com o meio em que eu me 

encontrava nos primeiros meses, aprendi o que era uma arroba, um hectare, um 

alqueiro, dialeto este que não conhecia, mas que a partir daquele momento faria 

parte do meu dia a dia (ALEXANDRA, 2018, 2º Parte 8 min e 53 seg.). 

 

 Os ensinamentos ainda eram realizados através de mimeógrafo, não tinham nenhum 

curso voltado para o meio rural e nenhum livro que pudesse utilizar. Utilizava livros que sua 

mãe lhe deu bem antigos até, em meio as dificuldades relata acerca das horas em que passava 

para realizar as fotocópias de suas atividades semanais: 

 

As atividades eram feitas no mimeógrafo, onde fica cheirando aquele álcool por 

horas, pois uma vez na semana, preparava todos os materiais que eu iria usar, sendo 

assim eu ficava das 19 às 21 horas rodando xerox, pois as 21horas o gerador 

desligava, pois o diretor colocava apenas o diesel necessário para esse horário, eu 

rodava as atividades tudo em um só dia devido deixar para o dia era filas enormes 

pois era apenas um para todos os professores, e já cheguei a ter 51 alunos em uma 
sala e então rodar atividades junto com os outros atrasaria muito (ALEXANDRA, 

2018, 2º Parte 18 min. e 16 seg.). 

 

 Ainda assim para completar as atividades a professora relata passar o que possuía em 

seus livros já um pouco ultrapassados, os conteúdos escrevia no quadro para as crianças 

copiarem. 

Havia ementa e currículo didáticos, mas não era voltado para o ensino rural, então 

procurava ensinar, mas nem sempre usava o método avaliativo convencional uma 

prova escrita, pois discordo que esse seja o melhor método de avaliação do aluno, 

nem sempre eu conseguia cumprir com a ementa, mas buscava a ver como a criança 

evoluiu durante o ano letivo, e muitos desenvolviam durante o ano, mas não se saía 
bem na prova, ainda pelos meus amigos eu era conhecida como louca, pois gostava 



 

 

de brincar com os alunos, não me prendia as normas e regras (ALEXANDRA, 2018, 

3º Parte, 29 min. 15 seg.). 

 

As atividades eu realizava conforme o que eu acreditava ser o correto possuía um 

norte e então procurava trabalhar de uma forma mais dinâmica, levava para o pátio, 

apresentava os profissionais da escola, e não gostava de sentar meus alunos uma 

atrás do outro “parecendo boi indo para o matadouro”, praticas essas bem 

diversificadas (ALEXANDRA, 2018, 3º Parte, 31 seg.). 

  

 Aqui por fim foram argumentadas quais informações ela poderia nos dar sobre os 

alunos das escolas isoladas (condições socioeconômicas, disciplina, interesse nas aulas).  

 

Dentre os alunos considero duas realidades dos alunos de área rural, o antes de 
chegar à tecnologia e o após a chegada da tecnologia na região, antes as crianças 

tinham um respeito enorme pelo professor e principalmente do professor para 

com os alunos, o aprendizado era um pouco estagnado, pois alguns pensavam 

“meu pai não estudou porque tenho que estudar” e ao outros pensavam “meus 

pais não estudaram mais eu estou tendo a oportunidade e vou estudar”, em sua 

maioria os alunos vão mais obrigados, do que por interesse próprio. Quando 

chegou a energia elétrica na região em 2009 a 2012. Logo surgiu uma empresa 

de internet em 2013, via rádio, onde mudou a característica da população, a 

visão dos pais em saber que seus filhos poderiam fazer cursos pela internet e 

sem sair de casa, não precisariam mais acordar cedo e andar em média 7 km 

para ir à escola e sim em primeiro lugar realizar as atividades do dia a dia e 

então depois era só sentar no computador e estudar, então os pais pesquisavam 
no GOOGLE e o que viam até a escola queriam cobrar dos professores em sala 

de aula aquilo que observaram na internet, acreditando que apenas as leituras da 

internet já eram suficiente e os estudos se tornaram um segundo plano 

(ALEXANDRA, 2018, 2º Parte, 22 seg.). 

  

 Podemos aqui concluir que foram muitas as barreiras enfrentadas, e que hoje ainda são 

grandes essas lutas na educação rural, com isso também podemos observar a dificuldades 

dessas crianças e os pais para o incentivo ao aprendizado. A necessidade de cursos para os 

professores que atuam nesta área é de suma importância para o conhecimento e saber como 

começar o ensino com estas crianças. 

 É necessário o investimento no conforto, pois se sabe que com salas climatizadas, 

mesas em boas condições e livros atualizados será possível maiores benefícios e vontade das 

crianças em ir à busca de novos conhecimentos. 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que no que se refere aos educadores, são amparados pelo seu perfil 

histórico, considerados como produto e produtor de história, por este motivo, as produções 

científicas devem ir além do trabalho já escrito, pois não podem apenas reproduzi-los de 

maneira mecanizada ou que simplesmente se preocupem com o mercado de trabalho, os 

educadores devem abordar este público primeiramente como ser humano, promovendo 

valores e reconstruindo uma identidade deste local. Para que isso venha a acontecer os 

professores precisam de muito domínio e dedicação e principalmente capacitação, exigência 

de cursos, para promover uma educação rural conforme o ambiente. Este quadro permite 

então argumentação, para o desenvolvimento e transformação dessas escolas e administração 

governamentais, assim todos terão um acesso a uma educação digna e de qualidade.

 Podemos concluir com esta pesquisa que as dificuldades são diversas. A professora 

entrevistada, precisou ter muita força, determinação e principalmente querer ensinar aqueles 

que têm pouco ou quase nenhum acesso a didáticas e livros de ensino de qualidade. 

 Notou-se também que em meio às adversidades, sempre procurou estar inserida no 

meio social em que as crianças se encontram, além de ministrar os conteúdos como português, 

matemática, história e geografia, mas sempre visando trazer para a realidade dos alunos. 

 Espera-se que com esta pesquisa possa ser induzidos a ampliar assim o conhecimento 

e cobrança governamental, para que ocorra um desenvolvimento na educação rural e assim 

poder contribuir com o desenvolvimento das políticas efetivas e assim uma maior cobrança 

das capacitações e a especialização significativa desses trabalhadores. 

 Podemos assim destacar que os objetivos foram alcançados, pois foi possível 

identificar e analisar as ações pedagógicas desenvolvidas, pela professora na qual relatou ter 

diversos obstáculos, mas a sua força de vontade e determinação falou mais alto, e ao analisar 

a prática pedagógica por meio das memórias da professora entrevistada podemos notar que ela 

se sente realizada em ter feito parte da educação rural, de reencontrar alguns ex-alunos 

formados, foi também possível analisar as relações da professora com a escola rural, pois 

mesmo com a falta de materiais e até mesmo de capacitação mostrou dar seu máximo para 

ensinar, fazendo uso de práticas pedagógicas não muito adequadas, mais por fim conseguia 

chegar ao final do semestre e ver o resultado de tanto esforço. 

 Cabe ressaltar que a realização de planejamento dos educadores é um trabalho sem fim 

que visa o estabelecimento de metas e planos quer educacionais, quer em relação a outros 

aspectos da vida social. É necessário maior investimento e incentivo para esses educadores do 



 

 

meio rural, pois são grandes os desafios, e as políticas devem ser colocadas em prática a fim 

de desenvolver o ensino e melhorar na educação do meio rural. 

 Logo podemos ressaltar que ainda precisam ser incentivados e capacitados os 

professores que atuam no meio rural, pois as dificuldades e até mesmo a falta de 

conhecimento dos professores de como vem a ser a comunicação e a didática no meio rural, 

deve ser evidenciada através de cursos e capacitação para que ao chegarem em uma sala de 

aula, não se sintam deslocados. Vale ressaltar que para um ensino de qualidade se faz 

necessário uma infraestrutura adequada e de profissionais qualificados. 

 A partir dessas considerações, é proposto que para melhor compreender a 

complexidade do processo da educação no meio rural e dos professores leigos, sem formação 

adequada para tal atuação se faz necessário o investimentos em novas pesquisas por meio de 

objetivos de motivar a capacitação e qualificação desses profissionais que ainda não se 

encontram aptos, e principalmente maiores investimentos e fiscalizar e cobrar das políticas 

que devem ser exultadas neste campo, tão importante, para o desenvolvimento e sociabilidade 

de todos. 
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