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RESUMO 
 
Diante do contexto de poucos investimentos financeiros no campo da educação no 
nosso país, esta pesquisa traz como seu objetivo principal analisar de que maneira 
ocorre o Processo de Formação Continuada dos Professores de uma Escola Rural, 
identificando quais as políticas de formação continuada para a Educação do Campo, 
e algumas das dificuldades encontradas por esses professores. Faz parte da 
investigação a pesquisa e análise de materiais bibliográficos, e os dados empíricos 
foram coletados em duas escolas públicas e na Secretária Municipal de Educação 
(SEMED), de modo a viabilizar melhor entendimento da temática frente ao município 
de Porto Velho/RO que agrega significativo número de escolas rurais. O processo de 
construção da pesquisa necessitou de cuidadosas análises de modo que estivesse 
voltada para o contexto das escolas rurais que são de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação de Porto Velho. Destaca-se a dificuldade de encontrar 
materiais específicos sobre esta localidade, deste modo utilizou-se de referenciais 
teóricos que também tangenciam outros contextos, não menos importantes, mas 
disponíveis para nossas investidas científicas. O estudo traz em sua metodologia uma 
abordagem exploratória, pois o assunto voltado para o rural é pouco discutido no Brasil 
e em específico em Porto Velho, e para a coleta de dados, fez-se um questionário 
com perguntas abertas e fechadas, elaborado ao longo dos estudos. A pesquisa está 
dividida em três seções: a primeira é bibliográfica que traz para o debate autores como 
Amaral (2012), Arroyo (2007), Libâneo (2001), Messias(2011), Brandão(1981), 
Mennucci (2006) entre outros; na segunda seção temos os dados de campo obtidos 
por meio de nossas atividades de coletas, são respostas dadas pelos sujeitos da 
investigação, os professores (4), gestores (2), coordenadores (2) de escolas rurais, e 
uma colaboradora da Secretária de Educação, com isso trazemos também a voz 
daqueles que legalmente estão encarregados de oferecerem cursos de formação 
continuada aos professores; finalizamos a investigação com a terceira seção, em que 
analisamos os dados obtidos relacionando o que estabelece-se à base teórica com o 
que pudemos sentir nas falas dos sujeitos, ou seja, vinculamos aspectos teóricos e 
práticos. Com este estudo pretendemos assim proporcionar um debate acerca de 
como está a educação rural em Porto Velho e até mesmo estabelecendo interligações 
no contexto brasileiro junto com a necessária formação docente inicial e continuada 
para as escolas do meio rural. O que se pode fazer para melhorar os processos de 
ensino e aprendizagem das escolas rurais de nosso tempo? Essa questão tão 
importante nos ampara para a continuidade de pesquisas que abordem o ensino rural 
de hoje e de ontem? 
 
Palavras Chaves: Formação Continuada. Escola Rural. Professores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

Given the context of few investments in the field of education in our country, this 
research brings in your main objective to analyze how the Continued Training Process 
of Teachers from a Rural School occours, identifying which policies for continuing 
education in the rural education's area and some difficulties found by these teachers. 
Research and analysis of bibliographic materials are part of this study, and the 
empirical data were collected from two public schools and Municipal Department of 
Education (SEMED – in portuguese) in order to facilitate a better understanding of the 
subject in Porto Velho – Rondônia that has a signifcative number of rural schools. The 
research’s construction process required careful analysis to that it was focused on the 
rural schools’ context that are the responsibility of the Municipal Department of 
Education of Porto Velho. It is important to note the difficulty of finding specific 
materials about this location, thus, we used theoretical references that also touch on 
other contexts, no less important, but available to our scientific investigations. The 
study brings in it methodology an exploratory approach, since this subject is little 
discussed in Brazil and specifically in Porto Velho, and for the data collection, a 
questionnaire with open and closed questions was elaborated throughout the studies. 
The research is divided in three sections: the first is a bibliography that includes authors 
such as Amaral (2012), Arroyo (2007), Libâneo (2001), Messias (2011), Brandão 
(1981), Mennucci (2006) and others. In the second section we have the field data, 
which were obtained through our collection activities, they are answers given by the 
research subjects, teachers (4), managers (2), coordinators (2) of rural schools, and a 
collaborator of the Secretariat of Education, thus we also bring the voice of those who 
are legally responsible for offering continuing education courses to teachers. We 
finished the investigation with the third section, where we analyze the data obtained 
relating what establishes the theoretical basis with what we could feel in the subjects' 
speeches, in other words, we link theoretical and practical aspects. With this study we 
intend to provide a debate about how the rural education is in Porto Velho and even 
establishing interconnections in the Brazilian context along with the necessary initial 
and continuing teacher training for rural schools. What can be done to improve the 
teaching and learning processes of rural schools of our time? Does this important 
question support us for the continuity of research about rural education today and 
yesterday? 
 
Key-words: Continued Training; Rural School; Teacher.  
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INTRODUÇÃO 

Esta é uma pesquisa realizada a partir de uma das diversas curiosidades que 

surgiram em sala a partir da disciplina Educação do Campo, componente curricular 

do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, Campus Porto Velho. 

 Na ocasião o professor Josemir Barros ministrava a disciplina, em nossos 

diversos diálogos falávamos sobre a questão de como ocorre a formação de um 

professor que irá atuar num âmbito escolar fora da cidade. 

De início nossa curiosidade foi se voltando para os processos de formação 

desses professores e quais os diferenciais necessários em sua formação para a 

concretização de melhor trabalho com alunos nas escolas rurais.  

Mas decidimos procurar respostas para essas perguntas em um outro 

momento, e no desenvolver de nossas conversas, mais indagações foram surgindo a 

partir dos aprofundamentos das questões teórico-metodológicas da disciplina 

Educação do Campo ministrada no primeiro semestre de 2016.  

Entre as diversas indagações se destacou: como é realizada a formação 

continua de um professor que atua na escola rural na cidade de Porto Velho? Então 

decidimos realizar uma breve pesquisa sobre essa problemática, o trabalho teve como 

objetivo identificar e analisar de que maneira ocorre a formação continuada para 

professores de escolas rurais. 

Para a composição e aprofundamento teórico da presente pesquisa estudamos 

e analisamos diversos e importantes teóricos, entre eles destaca-se sobre conceitos 

referentes ao processo de formação de professores da escola rural: Amaral (2012), 

Arroyo (2007), Brandão (1981), Ceroni (2006), Libâneo (2001), Lima (2007), Nunes 

(2001), Toledo e Martins (2009) entre outros. Utilizou-se também legislações ao 

exemplo da Lei Complementar nº 573/2015 e Lei Complementar nº 360/2009, que 

darão ênfase e sustentação à importância do processo de formação. 

Partindo de leituras e discussões sobre a presente e emergente temática outras 

questões vieram à tona como por exemplo, quem é esse professor que atua em meio 

às escolas rurais? Quais as caraterísticas do currículo da escola rural? Quais são as 

políticas públicas (se é que existem) para as escolas rurais?  

Debates referentes as escolas rurais, a pouca quantidade de materiais 

bibliográficos trazendo informações sobre a nossa educação rural, a parte da 

educação rural de Porto Velho (pois encontramos bibliografias que traziam apenas o 

rural de outros Municípios, Estados, de Porto Velho não foi fácil), e o processo de 
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constituição dos dados, nos levaram a realizar uma pesquisa de caráter exploratório, 

pois resolvemos conhecer um pouco da realidade de uma escola rural, ouvir um pouco 

as vozes dos professorados como por exemplo a visão deles sobre a formação 

continuada. 

A pesquisa está dividida em três seções: a primeira é bibliográfica que traz para 

o debate autores como Amaral (2012), Arroyo (2007), Libâneo (2001), Messias (2011), 

Brandão (1981), Mennucci (2006) entre outros; na segunda seção temos os dados de 

campo obtidos por meio de nossas atividades de coletas, são respostas dadas pelos 

professores (4), gestores (2), coordenadores (2) de escolas rurais. 

Trazemos também a voz daqueles que legalmente estão encarregados de 

oferecerem cursos de formação continuada aos professores; finalizamos a 

investigação com a terceira seção, na qual analisamos os dados obtidos, relacionando 

o que estabelecesse a base teórica/legislações, com o que pudemos perceber nas 

falas dos sujeitos, ou seja, vinculamos aspectos teóricos e práticos. 
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1 –  PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

Neste capítulo descrevemos os caminhos percorridos para construir a 

pesquisa, os locais visitados (duas escolas e um setor da Secretária Municipal de 

Educação), os materiais utilizados para colher as informações e os procedimentos 

utilizados para analisar os dados. 

 A pesquisa objetivou analisar o processo e/ou as características da formação 

continuada em que o professor das séries iniciais do ensino infantil se insere na 

condição de agente da escola rural.  

A investigação trata da abordagem qualitativa levando em consideração o que 

Godoy (1995) traz como sendo característica de uma pesquisa qualitativa, ou seja, 

aquela em que o(a) pesquisador(a) vai a campo procurando coletar informações que 

contribuirão para a construção do trabalho.  

Nesse aspecto levamos sempre em consideração os saberes e as 

subjetividades daqueles que serão entrevistados e/ou questionados, tudo isso com o 

intuito de compreender como acontece a formação continuada dos professores que 

trabalham em uma escola rural do município de Porto Velho. 

 

1.1 – Procedimentos da Pesquisa 

  

Primeiramente foi realizado um estudo bibliográfico para saber quais são as 

políticas educacionais que estão voltadas para a formação continuada, e isso ocorreu 

através de leituras de documentos disponibilizados on-line, entre eles a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo, o Decreto Nº 7.352, de 4 de Novembro de 2010 que 

está voltado para a educação do campo, assim como a Resolução Nº 2, de 28 de Abril 

de 2008 e o Pronacampo que falam a respeito da educação do campo. 

  Em seguida realizamos um estudo em materiais bibliográficos importantes que 

discorrem sobre a Educação no Brasil Rural1, que traz vários estudos efetivados de 

forma que foi possível e necessário analisar como funciona a educação do rural  e 

Educação do Campo, ou seja, há diferenças paradigmáticas dos dois termos: 

                                                 
1 BOF, Alvana Maria. MORENO, Carlos Eduardo.  A Educação no Brasil Rural. Brasília: Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006. 236 p.  
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Educação Rural2 e Educação do Campo3, (material este que foi desenvolvido pelo 

governo federal no ano de 2007 a partir de mobilização social da sociedade civil 

organizadas e Instituições de Ensino Superior). Em todo o processo de pesquisa 

permanecemos em busca de informações e conhecimentos que me auxiliassem na 

compreensão da formação continuada dos professores da escola rural e 

consequentemente o repensar de conceitos fundantes como a Educação do Campo 

para as escolas rurais. 

 Em uma outra etapa do estudo, realizamos uma pesquisa de campo com visitas 

em uma escola que fica “logo ali” do outro lado do Rio Madeira (escola que já existe 

há muitos anos, mas que depois da construção das usinas hidrelétricas (de Jirau e 

Santo Antônio), foi realocada geograficamente para outro lugar, a escola e alguns 

moradores do bairro tiveram que ser transferidos para um residencial construído lá do 

outro lado do Rio Madeira). Visitamos também uma outra escola (uma que fica bem 

próxima da Universidade Federal de Rondônia, Campus Porto Velho – na Vila 

Princesa) e nesses dois locais fiz a aplicação de questionários. 

 No questionário perguntamos aos quatros professores, aos dois gestores e aos 

dois coordenadores como se deu a sua formação superior, a sua concepção em 

relação à formação continuada e se fizeram algum tipo de formação continuada nos 

últimos seis anos. Quantas vezes eles participaram de cursos de formação 

continuada, quais as dificuldades que eles encontram para participarem dos cursos, 

entre outras perguntas. 

 A partir dos questionamentos e objetivos pretendemos apresentar quais foram 

as políticas de formação continuada vigentes para os professores da escola rural; 

                                                 
2 CALDART, Roseli Salete; RIBEIRO, Marlene. Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janiero – 
SãoPaulo, 2012 (p.295-296). Educação Rural: Para definir educação rural é preciso começar pela 
identificação do sujeito a que ela se destina [...] Trata-se dos camponeses, ou seja, daqueles que 
residem e trabalham nas zonas rurais e recebem os menores rendimentos por seu trabalho. Para estes 
sujeitos, quando existe uma escola na área onde vivem, é oferecida uma educação na mesma 
modalidade da que é oferecida às populações que residem e trabalham nas áreas urbanas, não 
havendo, de acordo com os autores, nenhuma tentativa de adequar a escola rural às características 
dos camponeses ou dos seus filhos, quando estes a frequentam. [...]. Mas, na escola apenas se estuda, 
e este estudo nada tem a ver com o trabalho que o camponês desenvolve com a terra. 
3 Governo Do Paraná, Diretrizes Curriculares Da Educação Do Campo. Curitiba, 2006. Educação do 
Campo: A educação do campo tem sido historicamente marginalizada na construção de políticas 
públicas. Tratada como política compensatória, suas demandas e sua especificidade raramente têm 
sido objeto de pesquisa no espaço da academia e na formulação de currículos nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino. A educação para os povos do campo é trabalhada a partir de um currículo 
essencialmente urbano e, quase sempre, deslocado das necessidades e da realidade do campo. 
Mesmo as escolas localizadas nas cidades têm um currículo e trabalho pedagógico, na maioria das 
vezes, alienante, que difunde uma cultura burguesa e enciclopédica. 
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como foram aplicados os programas de formação continuada e qual a importância dos 

mesmos para os professores da escola rural; por fim, quais foram as dificuldades que 

os professores encontram para acessarem a formação continuada. 

 Ainda sobre a metodologia, os estudos realizados tiveram como amparo o 

método comparativo, pois conforme Gil (2008, p.18) este método surge através de 

uma espécie de investigação realizada referente a indivíduos, classes, entre outros, e 

como a pesquisa foi sobre uma classe a dos professores de uma escola rural 

percebeu-se a adequação do mencionado método. 

 A abordagem aplicada foi exploratória, alertamos que o assunto da pesquisa é 

pouco comum na condição de foco de estudos para a comunidade científica em Porto 

Velho. Exemplo disso foi a dificuldade para encontramos materiais acadêmicos 

voltados para a formação de um professor para atuar na zona rural de Porto Velho 

embora o número de escolas rurais se destaca em relação as urbanas. Com base no 

que Gil (2008, p. 27) nos apresenta enfatizamos a pesquisa exploratória: 

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 
pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis. (Grifo nosso) 

  

A temática da pesquisa de fato não carrega grandes interesses entre os 

pesquisadores e estudantes das instituições de ensino superior no Estado de 

Rondônia, pelo menos foi o que constatamos pela restrita produção teórica 

encontrada. 

Ressalta-se que os materiais que foram encontrados e selecionados não estão 

voltados para a realidade de Porto Velho, exceto o texto4 da Prof.ª Dr. ª Nair Gurgel 

de Amaral, em sua maioria trazem mais uma visão geral. Mesmo assim realizamos 

investimentos significativos para o desenvolvimento da pesquisa. 

 Os métodos de procedimentos que foram utilizados consisti em pesquisas 

realizadas em fontes bibliográficas através de textos de autores como Arroio (2007), 

Amaral (2012), Toledo e Martins (2009), Messias (2011), Delgado (2005), Hagemeyer 

(2004), Alves (2010), Brandão (1981), Ceroni (2006), Libâneo (2001), Lima (2007) e 

documentais como analise feitas diante a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96(LDB) e o 

                                                 
4 AMARAL, Nair F. Gurgel do. PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES RIBEIRINHOS 
NO ESTADO DE RONDÔNIA. Revista Exitus • Volume 02 • nº 01 • Jan./Jun. 2012. 
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Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo) e as Diretrizes Básicas 

para as Escolas do Campo.5 

Gil (2008, p.27) afirma que pesquisas com a metodologia exploratória trazem 

frequentemente levantamentos bibliográficos e documentais, a presente pesquisa faz 

o uso da constante abordagem exploratória.  

Entre as técnicas utilizadas apresenta-se questionários elaborados com 

perguntas abertas e fechadas, técnica esta que Gil (2008) afirma vir com a finalidade 

de obter informações e através deste meio. A partir da coleta de dados foi possível 

conhecer a opinião dos professores da escola rural e/ou do campo referentes a 

formação continuada. 

Nas diversas etapas de construção da pesquisa me constituí ainda mais na 

condição de estudante/pesquisadora, para tanto a ação-reflexão-ação característica 

do método freireano de pensar e fazer a educação se fez presente, seja nas leituras 

e análises de livros, artigos científicos de periódicos e documentos oficiais, o que 

denominamos pesquisa teórica. Em seus aspectos práticos nas idas e vindas em 

campo utilizou-se caderno para anotações, questionários e entrevista. 

 O motivo do uso desses instrumentos para construção deste trabalho foi e é 

pelo fato de que através desses nós obtivemos melhores condições de colher 

informações que permitiram melhores possibilidades de compor o presente texto. 

Além disso, os instrumentos utilizados para coleta e análise de dados oportunizaram-

nos detectar qual é a visão daqueles que atualmente trabalham na escola na zona 

rural sobre a formação continuada de professores. 

 

1.2 – Os Sujeitos da Pesquisa 

 

Diante de muitas perguntas que foram “brotando”, surgiu o interesse em se 

obter por meio de conhecimentos científicos as respostas esclarecedoras, mesmo 

com todas as dificuldades acarretadas pela ausência de materiais sobre as escolas 

rurais de Porto Velho. Talvez as ausências de materiais também tenham contribuído 

para avançarmos e estabelecermos novos paradigmas dentro da temática. Diversas 

                                                 
5 Orientações referente às responsabilidades dos diversos sistemas de ensino com o atendimento 
escolar sob a ótica do direito, implica o respeito às diferenças e a política de igualdade, tratando a 
qualidade da educação escolar na perspectiva da inclusão. Nessa mesma linha, o presente Parecer, 
provocado pelo artigo 28 da LDB, propõe medidas de adequação da escola à vida do campo. 
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foram as dúvidas que surgiram ao longo do período de desenvolvimento da pesquisa 

sobre a formação continuada de professores no meio rural no município de Porto 

Velho. 

 No que se refere ao local a pesquisa foi realiza em escolas rurais situadas 

dentro do município de Porto Velho – Rondônia, no qual documentada estas escolas 

são classificadas como em escolas rurais, situadas no setor rural do referido 

município. 

Os sujeitos abordados foram num total de seis (quatro professores, dois 

gestores e dois coordenadores) escolhidos por que acima de tudo fazem parte de uma 

escola rural, assim eles puderam sem dúvida nenhuma contribuir para a construção 

da pesquisa. Sujeitos interlocutores que por meio de depoimentos e tiveram seus 

registros captados por nós.  

A seguir apresentamos algumas características dos sujeitos pesquisados para 

um melhor entendimento da investigação no que se refere a composição dos 

entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                              Fonte: produzida no decorrer da pesquisa, 2016. 

 
O gráfico acima mostra que 50% dos professores que responderam os 

questionários estão na faixa etária que vai de 36 a 40 anos de idade, já os outros 50% 

dos participantes estão na faixa etária dos 46 anos ou mais. 

 

 

 

 

FAIXA ETÁRIA

De 31 a 35 anos de 36 a 40 anos

de 41 a 45 anos 46 anos ou mais

Figura 1 – Idade dos professores. 

Figura 2 – Sexo dos professores. 
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   Fonte: produzida no decorrer da pesquisa, 2016. 

 

Já quando a pesquisa se refere ao sexo dos participantes temos no gráfico a 

amostra de que 75% dos docentes participantes são do sexo feminino e somente 25% 

dos docentes participantes são do sexo masculino, e somente um dos professores 

afirma ser morador da comunidade, das outras três professoras duas não são 

moradoras e uma já morou na comunidade em que atualmente trabalha.   

Mas além dos professores, também colhi informações com os gestores, 

coordenadores, e até mesmo de representantes da Secretaria Municipal de Educação 

de Porto Velho, pois pensamos ser relevante para nossa pesquisa apresentar não 

somente o que dizem os professores, mas o que tem a dizer aqueles que são 

responsáveis em oferecer os cursos ao professorado. 

 

2 – ESCOLA DA ZONA RURAL: O PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

DE SEUS PROFESSORES 

 

2.1 – Educação Rural: o que vem a ser? 

 

A educação rural é uma modalidade de ensino que ocorre em escolas do campo 

e que segundo consta no DECRETO Nº 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2010, essas 

escolas estão situadas em uma área rural, ou em uma área urbana, mas que atenda 
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predominantemente a populações do campo, definição essa trazida pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 A Educação do Campo é uma educação normalmente vista por avanços. Por 

outro lado, a Educação Rural é normalmente vista como uma educação que está em 

atraso6. As escolas que estão no meio rural apresentam uma diversidade de saberes 

e singularidades que acabam fazendo com que a sua realidade seja algo desafiador. 

 Pois diferem em alguns aspectos da educação urbana, teoricamente ás escolas 

do meio rural deveria trazer conteúdos relevantes a vida daqueles que vivem no 

contexto rural, como por exemplo, a cultura e a história de um povo. 

 Segundo reportagem que consta na Revista Educação em artigo de Fernandes 

(2011, p.1) temos o seguinte: 

 

Em pleno século 21, milhares de crianças e jovens enfrentam inúmeras 
barreiras para continuar os estudos e concluir as etapas do fundamental e do 
médio, em cenário que muitas vezes evoca os primeiros anos do século 
passado. Os números das matrículas no campo mostram que as políticas 
educacionais na área rural priorizam o atendimento escolar apenas até o 5º 
ano do ensino fundamental. Daí em diante, o estudante deve, em geral, 
buscar outras cidades caso queira continuar a estudar. E embora as 
matrículas no campo representem apenas 13% do total do país, esse 
percentual representa mais de 6,6 milhões de crianças e jovens espalhados 
em 83 mil escolas rurais. 

  

A partir do excerto acima constamos que barreiras são encontradas em alguns 

casos, como por exemplo, no momento da realização da matricula dos alunos. Sobre 

esse ponto ressaltamos como algumas matriculas são realizadas, existem algumas 

situações em que filhos de pessoas que moram em uma comunidade rural vão para 

escolas urbanas.  

Todos os dias quando estamos saindo da faculdade, no horário do almoço ou 

no fim da tarde, vemos no único ônibus que circula entre a faculdade e a comunidade 

onde está situada a escola que visitamos, crianças (que estão no ensino infantil, 

fundamental e médio) indo e voltando de escolas urbanas, tal fato seria normal se 

essas crianças não fossem moradoras de uma comunidade fora da cidade, em que 

tem apenas uma escola rural, na qual são oferecidas apenas o ensino infantil e 

fundamental. Mas, pensamos que poderiam ser inclusos a escola, as modalidades 

                                                 
6 E segundo o IBGE: Educação Rural é definida como a educação de alunos que residem em áreas 
rurais (BOF. Alvana Maria, (Organização); SOARES, Sergei. A Educação no Brasil Rural Perfil 
Estatístico da Educação Rural: Origem Socioeconômica Desfavorecida, Insumos Escolares Deficientes 
E Resultados Inaceitáveis 2006. p.54. 
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(ensino infantil, fundamental e médio), para que assim essas famílias não precisassem 

gastar com passagem de ônibus para seus filhos.  

E se pararmos para observar o quadro abaixo, os dados do Inep nos mostram 

que Porto Velho é o município que tem mais estabelecimento de ensinos no Estado 

de Rondônia, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma das escolas visitadas presenciamos a seguinte situação, a escola 

estava funcionando apenas pela parte da manhã e com a quantidade de alunos 

reduzido, as aulas da tarde estavam suspensas, por motivo de falta de combustíveis 

Figura 3 – Número de estabelecimentos na Educação Básica. 
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tanto para os ônibus quanto para as voadeiras (barco que trazem os alunos que 

moram do outro lado do rio Madeira), ou seja, essas crianças estavam sendo 

prejudicadas, mas se houvessem escolas, profissionais, equipamentos, uma estrutura 

nessas comunidades não seria necessário que as crianças se deslocassem (quando 

fossem possível) em trajetos longos e cansativos, que podem até mesmo interferir no 

aprendizado dessas crianças. 

Temos dados do Inep que nos apresentam no gráfico abaixo um balanço das 

matriculas na Educação Básica de 2007 a 2014, e podemos notar que em sete anos 

as matriculas na região Norte caíram de 5.164.399 para 5.131.557 (menos de 1% de 

queda nas matriculas entre 2007 e 2014 o que corresponde a uma média de 32.842 

alunos a menos) , e tal fenômeno nos leva a pensar se esses fatores como a distância, 

a falta de combustível, a falta de incentivo por parte do Poder Público, entre outros 

fatores não podem estar a contribuir para estes dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos permanentes desafios encontrados por professores ao lidarem com 

materiais pedagógicos muitas vezes desarticulados com a educação em contexto 

rural, percebe-se a falta de itens básicos para o funcionamento das escolas, 

realidades que não se diferenciam do Estado de Rondônia, pois de acordo com Bof 

2006 (p.31) verifica-se constantemente a falta de energia elétrica, a falta de biblioteca, 

a falta de laboratório de ciências ou informática, entre outros nas escolas rurais. 

Figura 4 – Matrículas. 
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Existem ainda casos em que o sofrimento vem para o aluno e seus familiares, como 

é possível notarmos isso quando assistimos o documentário: Caminhos da Escola 

Paraná7. 

No qual vemos as dificuldades que as crianças e suas famílias passam para 

terem acesso às escolas, e claro como não poderiam faltar, as dificuldades que os 

professores dessas localidades enfrentam, pois eles também têm os seus empecilhos, 

como por exemplo, a falta de materiais pedagógicos, ambiente inadequado para dar 

as aulas, salário defasado, entre outras situações.  

Com isso pode-se fazer uma breve análise entre as escolas que temos no meio 

rural e as escolas urbanas, como por exemplo, quais seus benefícios e dificuldades 

encontradas entre o contexto rural e urbano? 

No entanto, pressupõe-se que no processo de formação continuada os 

professores terão melhores condições de alterarem a realidade que os circundam. Na 

atual conjuntura em que se verifica esforços para a contenção de investimentos 

públicos em direitos sociais, os agentes das escolas rurais ficam desassistidos e 

muitas vezes sem condições de modificarem a situação de abandono pelo qual eles 

passam.  

Se não existe nem mesmo ações por parte do poder público para criar políticas 

públicas voltadas para a educação do campo ou rural o que esperar dos processos 

de ensino e aprendizagem das crianças, jovens e adultos que estão vinculados ao 

meio rural? 

 

2.2 – Educação Rural e Educação Urbana: dilemas de nosso tempo 

  

Percebe-se que embora haja circulação de informações por meio das mídias, 

seja reportagens eletrônicas8 importantes ou obras bibliográficas que nos remetem a 

pesquisas acadêmicas Arroyo (2007), Amaral (2012), entre outros, sabemos que as 

escolas urbanas também enfrentam certas dificuldades como salários baixos, falta de 

                                                 
7 Caminho da Escola Paraná, é um filme sobre crianças (filhos de trabalhadores que vivem na serra do 
mar) e seu acesso à escola, em percursos de até 4 h/dia. O belo: o espaço, a esperança das famílias, 
a alegria infantil - a escola pode ser o futuro melhor! Mudará suas vidas? O caminho físico e o caminho 
da vida entrelaçando imagens e relatos provocadores e sensíveis - para incomodar, enternecer. 
 
8 REIS, Thiago; MORENO, Ana Carolina. BRASIL URBANO X BRASIL RURAL. Publicado em 
18/08/2015. Disponível em:http://especiais.g1.globo.com/educacao/2015/censo-escolar-2014/brasil-
urbano-x-brasil-rural.html. Acesso:19/03/2016. 
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políticas públicas dirigidas a melhoria da rede de ensino, materiais didáticos 

rudimentares e etc.  

Ainda há aquelas escolas urbanas (centrais) que sofrem mais do que outras 

(periféricas), mas se essas dificuldades acontecem nas instituições de ensino que 

ficam na cidade. 

Agora imagine como é na escola rural, onde além da falta de material e salário 

digno, em algumas situações os professores precisam ficar longe de seus familiares, 

porque devido à distância, muitas das vezes se alojam nas proximidades da escola. 

 Fato que nos permite dizer que o sistema de transporte geralmente não atente 

o professorado, as estradas quando existem não possuem boas condições de tráfego 

e o tempo de deslocamento para acessar a escola também é longo, o que obriga 

crianças e professores saírem mais cedo de suas residências. 

 Compartilhamos com vocês alguns dados de uma reportagem realizada pelo 

G1 que faz uma espécie de análise comparativa entre realidades das escolas urbanas 

e rurais, segundo reportagem no site do G1 (2015, p.1):9 

 

Os números revelam, por exemplo, que 70% das escolas da área urbana 
contam com esgoto encanado, ante 5% das rurais. Como não contam com 
rede de esgoto, 80% das escolas rurais dependem de fossas. Mas o que 
chama a atenção é que 15% não têm nenhum tipo de estrutura para lidar 
com os resíduos. Além disso, enquanto 94% das escolas urbanas 
possuem conexão com uma rede de água, só 27% das rurais contam 
com a ligação. O restante depende de poços artesianos, cacimbas ou fontes 
naturais. E o mais preocupante: 14% têm serviço de água inexistente.  

  

A partir daí se faz necessário indagarmos como é possível a um educador do 

campo desenvolver o seu papel diante desse abismo de desigualdade que temos em 

nosso país? Como uma escola poderá oferecer uma educação de qualidade a seus 

alunos diante da precariedade em que se encontra?  

O que o professor poderá fazer quando suas crianças estiverem por exemplo 

com fome ou sede, já que o número de escolas com ligação de água potável é bem 

pequeno, se em algumas escolas rurais faltam esses serviços tidos como “básicos”, 

agora podemos dizer que Bof (2006) nos permite ver os diversos dilemas em que se 

encontram as escolas rurais brasileiras, seja do Norte ou do Sul.  

                                                 
9 REIS, Thiago; MORENO, Ana Carolina. Brasil Urbano X Brasil Rural. Publicado em 18/08/2015. 
Disponível: http://especiais.g1.globo.com/educacao/2015/censo-escolar-2014/brasil-urbano-x-brasil-
rural.html. Acesso:19/03/2016. 
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Há nas escolas rurais dilemas constantes que se cristalizam ao longo de 

décadas, o rural sempre foi visto e tratado de modo secundário, muitas vezes falta o 

acesso à internet, a bibliotecas, entre outros. 

 ARROYO (2007, p. 2) deixa bem claro essas desigualdades quando afirma que 

o nosso sistema escolar é urbano, pois se pararmos para observar poderíamos estar 

indagando quantas são às vezes em que vemos programas ou projetos, planejados e 

aplicados nas escolas e para as escolas do campo ou rural? Até mesmo na 

graduação, infelizmente alguns cursos licenciatura preparam para atuação nas 

escolas urbanas e nem sequer abordam temáticas vinculadas ao meio rural. 

 Como será possível a uma escola rural oferecer possiblidades a seus alunos 

de desenvolverem suas potencialidades, se algumas das escolas que temos em 

Rondônia não tem nem mesmo uma estrutura física digna para que seus profissionais 

possam desenvolver um trabalho que possibilite esse desenvolvimento.  

Outro fator ao qual devemos nos preocuparmos são as especificidades de 

formação de alunos das escolas rurais, ou seja, qual é a demanda de alunos que 

frequentam as escolas rurais, seus dilemas, suas angústias e seus desejos?  

O abando das escolas rurais é de fato um retrato do abandono das instituições 

políticas frente ao projeto de equiparação das escolas independente de seus 

contextos. Verificamos de acordo com os dados ‘a, b, c e d’, que o não investimento 

financeiro nas escolas rurais pode gerar uma baixa qualidade do ensino, um parco 

arremedo das mazelas encontradas nas escolas do meio urbano.  Outro fator que 

devemos observar é o que Arroyo (2007, p. 2) fala que, 

 

Apesar de tudo, o campo e a diversidade de seus povos não são esquecidos. 
A palavra adaptação, utilizadas repetidas vezes nas políticas e nos 
ordenamentos legais, reflete que o campo é lembrado como o outro lugar, 
que são lembrados os povos do campo como os outros cidadãos, e que é 
lembrada a escola e os seus educadores (as) como a outra e os outros. A 
recomendação mais destacada é: não esquecer os outros, adaptando às 
condições do campo a educação escolar, os currículos e a formação dos 
profissionais pensados no paradigma urbano. (Grifo nosso) 

 

 Ou seja, podemos notar como o "Campo" é colocado, vemos na fala do autor 

acima o quanto o campo e seus povos são colocados em um segundo o terceiro plano, 

quando ele usa a palavra "o outro", o que nos leva a refletirmos como é enorme o 

desafio do professor ao ter que trabalhar uma educação que irá respeitar o campo, a 
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sua cultura, se o as formações e até mesmo os currículos estão voltados para a 

realidade da educação urbana. 

 Outro fator que chama atenção para a presença de uma certa desigualdade é 

quando Arroyo (2007, p.3) fala o seguinte, 

 

O campo é visto como uma extensão, como um quintal da cidade. 
Consequentemente, os profissionais urbanos, médicos, enfermeiras, 
professores estenderão seus serviços ao campo. Serviços adaptados, 
precarizados, no posto médico ou na escolinha pobres, com recursos pobres; 
profissionais urbanos levando seus serviços ao campo, sobretudo nos anos 
iniciais, sem vínculos culturais com o campo, sem permanência e residência 
junto aos povos do campo. 

  

 Vemos certo "preconceito" em relação ao trabalho voltado para o as escolas do 

campo, marginalizando assim aqueles que vivem no ambiente de área rural, 

desprezando as singularidades de um povo que tem o mesmo direito (pelo menos 

teoricamente) que aqueles que vivem no ambiente urbano. 

 No entanto, é preciso deixar claro que esta pode ser a realidade de algumas 

escolas rurais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, na qual são 

regiões em que a população rural é maior, assim como vemos em estudos 

apresentados no Plano Nacional de Educação (2014, p. 33) 

 

Segundo apurado pelo Censo Demográfico de 2010, 15,65% da população 
brasileira encontra-se no campo, e a região Nordeste concentra 26,87% 
desse total, seguida da região Norte, com 26,49%. Quanto aos anos de 
escolaridade da população de 18 a 24 anos, na população urbana a 
média é de 9,8 anos de estudo, e na população do campo a média é de 
7,7 anos, uma diferença de 2,1 anos. Essa diferença também se evidencia 
nas diferentes regiões do Brasil, com destaque para a região Norte, em que 
a diferença de tempo de escolaridade chega a 2,4 anos entre a população 
urbana e a do campo. (Grifo nosso) 

 
 Destacamos aqui exemplo do que conseguimos presenciar em uma das 

escolas rurais visitada, situações que nos deixam triste e pensativos em relação a 

essas escolas, em uma escola temos uma estrutura bem bonita, arborizada, local 

arejado. 

 Já na outra temos uma estrutura que é bonita, porém detectamos problemas 

nas instalações elétricas da escola (inclusive já houve incêndio causado por curto-

circuito em um dos ventiladores), a escola é bonita e enfeitada por que os funcionários 

foram criativos (a escola é de alvenaria, mas não é rebocada, e sim coberta com TNT 
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colorido) o que deixa a escola bonita, organizada, mas penso não ser o ideal10 para 

as crianças. 

 

2.3 – Educação do Campo: Quais suas Características e suas Demandas 

  

Na bibliografia consultada11 diferentemente da Educação Rural, a Educação do 

Campo é apresentada com as seguintes características: voltada para a preservação 

da cultura dos povos campesinos, a escola é construída lá dentro das comunidades.  

É interessante vermos em Brandão (1981) que nesse processo que existem 

várias formas para que a educação aconteça, e isso pode ser feito em vários lugares, 

e que hoje a educação do campo vem tentando se reafirmar na condição de direitos 

adquiridos pelos povos do campo. 

 Ceroni (2006) nos fala que quando acontecem transformações, acontecem 

também mudanças, e na formação do Pedagogo não seria deferente, ou seja, vemos 

o quanto se faz necessário que as instituições de formação docente, disponham uma 

atenção voltada para a formação de seus profissionais, profissionais estes que 

poderão estar atuando em uma escola do campo por exemplo.  

 Será que as Universidades, as Faculdades (seja ela pública ou privada) estão 

oferecendo uma formação para seus pedagogos já com algum diferencial que dê 

ênfase a Educação do Campo ou a Escolas Rurais?  

 Ainda falando da questão da transformação, Brandão (1981) e Libâneo 

(2001), apesar de apresentarem temporalidades diferentes porque foram escritos com 

vinte anos de diferença, ambos trazem o termo transformações referindo-se a 

mudanças que a educação é capaz de fazer.  

 Quando Brandão (1981) diz que, a educação é um processo de produção, pois 

através dela é possível fazer transformações, inclusive em uma sociedade, Libâneo, 

(2001) assevera que a educação transforma o homem, seja ela na cidade ou no 

campo, seja individual ou em grupos.  

 Nessa perspectiva podemos dizer que as transformações na educação podem 

transformar uma sociedade, um homem e consequentemente pode transformar uma 

                                                 
10 O ideal seria uma escola com uma estrutura segura, firme, arejada, com iluminação adequada para 
os alunos e professores, com cadeiras e mesas novas, no tamanho apropriado para a faixa etária das 
turmas entre outros itens. 
 
11 BOF, Alvana Maria (Org). Educação no Brasil rural. Brasília: INEP/MEC, 2006. 
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instituição de ensino, ou seja, é preciso que tenhamos educadores formados não 

somente para as escolas urbanas, mas também para escolas rurais e/ou do campo. 

 Precisamos compreender que na educação do campo urge a valorização dos 

saberes diversificados que os educandos possuem, saberes de extrema importância 

para todos nós. Brandão (1981) diz que através da educação o homem poderá 

desenvolver suas potencialidades, ou seja, apresentar saberes diversificados. 

 

2.3.1 – O que é a Escola do Campo 

  

É aquela que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

está em uma área rural ou em uma área urbana, mas que tem seu atendimento voltado 

para alunos que moram em áreas rurais.  

Na obra “O que é Educação” de Brandão (1981) verificamos que ele afirma que 

a educação acontece de muitas formas, independentemente do ambiente em que o 

sujeito se encontra a educação sempre será um processo.  

E na escola rural ou do campo não é diferente, lá a educação também acontece, 

seja ela por meio oral (as histórias contadas pelos mais velhos, pelas tradições 

passadas de pai para filho) seja ela por meio da leitura e escrita de uma escola com 

educação formal. 

Assim como Brandão (1981) esclarece que o ensino escolar não é a única 

prática, pois professor, apesar de não ser o único que ensina, poderá desenvolver o 

exercício de sua função em outros ambientes. 

 Em seu texto Formação Docente: Uma Reflexão Necessária, Lima (2007) fala 

sobre o ato educativo, em que ele afirma ser uma via de mão dupla, e trazendo isso 

para a educação do campo ou educação rural, vemos que não é diferente, pois na 

escola do campo o docente tanto ensina quanto aprende sobre os costumes e culturas 

de determinada comunidade (comunidade a qual ele está inserido agora).  

 A educação na condição de ação-reflexão, via de mão dupla é demonstrada na 

condição dialética, apresenta constantes alterações, seja de acordo com os falares 

e/ou fazeres do professorado.  

 Atualmente os professores não são mais considerados como aqueles que só 

transmitem conhecimentos, para a escola o professor também adquire novos saberes, 

é um agente histórico também em transformação, podemos verificar em Nunes (2001) 

esse ato de transformação. 
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 Saberes esses que vem quando o professor e a escola levam em consideração 

o conhecimento que seus alunos trazem de suas empirias, quando lhes são dadas 

oportunidades de aprender e ensina, professor e aluno e vice-versa.  

 Quando a escola que está situada nessas localidades objetiva não está ali com 

o objetivo ampliar o acesso aos conhecimentos, transformar a realidade daqueles que 

ali vivem. Quando existe essa troca de experiências, existe uma educação dialógica, 

existe transformações no homem, na sociedade, no mundo, na história da educação.  

 

2.4 – Um Breve Olhar Sobre a Formação Docente 

  

É fundamental na sociedade em que vivemos a existência de processos 

formativos que capacitem educadores para desempenharem papeis que vão além do 

ensino da sala de aula. 

Toledo e Martins (2009) dizem que hoje as instituições de ensino estão 

requerendo professores capacitados, para lidar com seus alunos, até mesmo para 

aqueles que irão trabalha com crianças de necessidades especiais.  

E na educação do campo ou em uma escola rural não é diferente, pois esses 

profissionais precisarão elaborar documentos como o projeto político pedagógico da 

instituição, precisarão realizar estudos e análises sobre as culturas, as histórias, as 

singularidades dos povos da comunidade rural/campo que entornam a escola, por isso 

a necessidade de uma capacitação dos discentes para o ambiente educacional, seja 

ele na área urbana ou rural, e até mesmo indígena.  

É necessário que o professor pense e planeje o que o aluno irá fazer na sala 

de aula, por exemplo, um aluno com Necessidades Educativas Especiais (NEE) que 

estará fazendo parte do cotidiano escolar, o que esse professor irá usar para promover 

a aprendizagem para aquele aluno que tem NEE Toledo; Martins (2009). 

 Outro fator que precisamos analisar é como tem sido realizado a formação 

docente desses profissionais que vão para o trabalho em uma escola rural, apesar de 

que nossa coleta de dados aponta que os profissionais da Secretária Estadual de 

Educação de Rondônia (SEDUC) como, por exemplo, a dona Selma, afirma em 

entrevista que o governo do Estado de Rondônia não realiza concurso especifico para 

a Educação Rural.  

 Porém, no que diz respeito aos concursos municipais, em seus editais são 

especificadas as localidades para quais as vagas das escolas são dispostas, sendo 
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assim, aqueles professores que prestam concurso no município de Porto Velho já 

sabem que irão atuar em escolas rurais.  

 A investigação se interessa em aprofundar esse debate para descobrir como 

esses educadores têm sido formados nas universidades, como é feito a preparação 

para que eles possam atuar nas escolas rurais. 

 Sobre a questão da formação docente Amaral (2012, p. 5 - 6) nos diz que: 

 
A formação inicial nos cursos de licenciatura visa propiciar aos profissionais 
da educação o desenvolvimento de competências e habilidades que 
permitam o cumprimento das suas funções técnicas (...). Nas 
Universidades, entretanto, o que se observa com mais frequência, em 
algumas práticas docentes, é um ensino teorizado, desvinculado da 
prática e sem reflexão crítica. Nossos alunos da graduação têm saído da 
universidade com pouco ou nenhum contato com as escolas. (Grifo nosso). 

 

 Ouvimos muitos discursos sobre a prática docente, mas vemos que 

infelizmente ficamos mesmo algumas das vezes apenas nos discursos, nas teorias de 

pesquisadores influentes, mas, e quanto a oportunidades de poder constatar as 

teorias existentes e até mesmo desenvolver algumas teorias.  

Referente as funções técnicas que Amaral (2012) traz na sua fala logo acima, 

surge o seguinte questionamento, essas funções técnicas estão voltadas para as 

escolas rurais, ou são somente para as escolas urbanas? Como ficarão os alunos 

desses profissionais que não estão preparados para desenvolver seu trabalho em 

uma escola rural? Ainda em sua fala, a autora nos dá uma ideia (e responde) de como 

a formação desses profissionais vem sendo realizada.  

Nosso posicionamento é que essa teorização muitas vezes se destoa ou se 

desvincula da prática docente. Talvez o restrito contato dos estudantes dos cursos de 

licenciatura com as escolas de educação básica seja um dos fatores que fazem com 

que a formação docente seja “incompleta”, “deficitária” tanto em áreas urbanas e 

rurais. 

 Segundo Amaral (2012, p.7) “O conhecimento das culturas permite a 

consciência da discriminação e a capacidade de interagir com a diferença. Sendo a 

cultura local o ponto de partida para a aquisição dos conhecimentos”. 

 Ou seja, o professor que vai atuar nas escolas rurais precisa ter uma 

consciência e capacidade para unir as duas realidades de seus alunos, levando 

sempre em consideração as culturas que essas crianças trazem, não se pode pensar 
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que por serem crianças com uma realidade diferente a daquele aluno da escola 

urbana, seus saberes devem ser desconsiderados.  

 Arroyo (2007, p.3) coloca uma informação que nos deixa preocupados, que é a 

questão daqueles alunos que precisam sair de suas comunidades no meio rural para 

irem estudar em escolas urbanas. 

 Nesse processo o aluno é forçado a abrir mão das culturas e identidades de 

seu contexto, esse processo pode acarretar graves problemas nos processos de 

apropriação de conhecimentos e também corroborar com os altos índices de evasão 

escolar. 

 Amaral (2012, p.16) faz uma espécie de “embate” que nos leva a refletir, 

quando ela diz: 

 
A formação docente precisa, portanto, legitimar múltiplas tradições de 
conhecimento, desafiar as complacências com relação ao eurocentrismo, 
superar a hegemonia dos discursos racistas, afirmar as vozes das 
pessoas oprimidas, dar aos marginalizados uma opção preferencial, 
reconhecer a importância de espaços de encorajamento para a 
multiplicidade de vozes em nossas salas de aulas e criar uma pedagogia 
dialógica na qual as pessoas vejam a si e aos outros como sujeitos e 
não como objetos. (Grifo nosso) 

 
 Isto é, precisamos levar, construir, compartilhar e reconhecer uma educação 

de qualidade para os povos do campo/rural e não fazer com que eles abandonem 

suas raízes, fazendo assim, esses professores estarão colaborando para que seus 

alunos tenham a oportunidade de desenvolver ou aprimorar (dependendo da 

característica desse aluno) o seu olhar e pensamento crítico, mostrar para esses 

educando as possibilidades que eles têm de progresso seja no meio urbano ou no 

meio rural, fazendo com que eles despertem suas habilidades, (deixando um pouco 

de lado um comodismo), ou até mesmo superando limites.  

 Complementando destacamos ser de suma importância a fala de Arroyo (2007, 

p.9) sobre a seguinte situação, 

 

Colocadas as questões nesse patamar de políticas públicas focadas para a 
especificidade de ser profissional da educação do campo, os currículos são 
questionados e os cursos de formação e as instituições são levadas a assumir 
a responsabilidade permanente de oferecerem cursos específicos de 
formação de educadores do campo. Idênticas pressões vêm de outros 
movimentos, como o movimento indígena e o movimento negro, que 
reivindicam a formação de professores indígenas e a inclusão da formação 
dos educadores para darem conta da história da África e da cultura e memória 
dos afrodescendentes. 
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 No destaque acima observarmos aqui as pressões que os governos precisam 

sofrer para que a educação do campo seja vista como uma educação que merece 

respeito ou destaque em contexto de elevados números de escolas rurais no 

município de Porto Velho12, e por que não falar de destaque, pois assim como os 

índios e os negros lutam para terem uma educação e formação profissional voltada 

para as suas culturas e necessidades, a educação do campo precisa se colocar como 

tal, pressionando as instituições a reconhecerem as suas importâncias. 

 O censo de 2014 do INEP nos mostra bem a realidade da quantidade de 

escolas rurais no município, quando vemos uma média de quase 40% de escolas 

rurais em Porto Velho. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
Fonte: MEC/INEP/DEED 
 

 O que nos leva a pensar qual seria o real motivo de termos uma modalidade de 

ensino tão abandonada pelo poder público, pois sabemos que não são poucos 

aqueles que fazem, compõem o cenário rural em Porto Velho, mas que mesmo assim 

são pessoas esquecidas pelo sistema administrativo seja ele municipal, estadual ou 

federal. 

 

 

                                                 
12O gráfico acima disponibilizado na página do Inep mostra uma estatística de escolas urbanas e rurais 
em PVH. 
 
  
 

Figura 5 – Estabelecimentos. 
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2.5 – Políticas Públicas em Prol das Famílias do Campo e Rural: Bases Legais  

  

Se analisarmos as legislações, veremos que existem leis que estão voltadas 

para o ensino da educação rural, mas, assim como é colocado por Arroyo (2007, p. 

4), “A falta de políticas específicas de formação de educadoras e educadores e a 

desestruturação das escolas rurais fazem parte da desconstrução da cultura do 

campo”. 

 Isto é, compreende-se que quando termos professores capacitados13 para 

desenvolver um trabalho em uma escola rural, desenvolver, agregar em seus planos 

os saberes dos povos que vivem nas florestas, nas matas e nas beiras dos rios, 

teremos uma educação que preservará a cultura desses povos, caso contrário muitas 

tradições podem ser perdidas. Ação que no conjunto com outras atividades fará com 

que os alunos estejam vinculados as identidades culturais.   

 Ao lermos as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo vemos que os povos não vivem em áreas urbanas também devem ter seus 

direitos garantidos, quando no Art. 3º (p.22) temos a seguinte citação: 

 
Art. 3º O Poder Público, considerando a magnitude da importância da 
educação escolar para o exercício da cidadania plena e para o 
desenvolvimento de um país cujo paradigma tenha como referências a justiça 
social, a solidariedade e o diálogo entre todos, independente de sua inserção 
em áreas urbanas ou rurais, deverá garantir a universalização do acesso da 
população do campo à Educação Básica e à Educação Profissional de Nível 
Técnico. 

 
 
 Assim como constam na Lei Complementar Nº 573/2015 (p.17-18) nos artigos 

68, 69, 71 e 73, lei está que foi promulgada no município de Porto Velho em prol das 

famílias que vivem no Campo, temos a seguinte informação, 

 
Art. 68. Fica estabelecido por meio desta Lei o Programa de Educação Rural 
– PROEDUCAR com o objetivo de garantir a educação de nível 
fundamental de qualidade, bem como cursos profissionalizantes voltados ao 
homem e a mulher do campo, aos alunos da zona rural do município de Porto 
Velho. (Grifo nosso) 
Art. 69. Fica a SEMAGRIC, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED autorizados a desenvolver plano pedagógico de 

                                                 
13 Conforme consta nas Diretrizes Nacionais da Ed. Do Campo, Art.5º As propostas pedagógicas das 
escolas do campo, respeitadas as diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente 
o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9394/96, contemplarão a diversidade do campo em todos 
os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. 
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ensino fundamental e profissionalizante, específico para a zona rural, que 
leve em consideração a dificuldade de acesso e a necessidade de 
permanência do pequeno agricultor no campo. (Grifo nosso) 
Art. 71. Na construção do Plano de Ensino das EFAGs a SEMED deverá 
considerar a implantação do regime de internato, onde o aluno permanece 
quinze dias na escola e quinze dias na propriedade rural, com aulas teóricas 
presenciais e a distância e aulas práticas. 
Art. 73. As EFAGs disponibilizarão alojamento e (03) três refeições diárias 
para os alunos, professores, pessoal de apoio pedagógico, administrativo e 
de serviços gerais. 
I – A alimentação dos alunos das EFAGs será financiada pelo Orçamento 
Anual, com contrapartida dos produtores rurais com filhos matriculados e com 
produção agrícola comprovada através da SEMAGRIC. 
II – A contrapartida a que se refere o parágrafo anterior será regulamentada 
através de Decreto do Executivo Municipal. 

  

Diante dos destaques dos artigos 68, 69, 71 e 73 realizados nas citações acima, 

é necessário verificar as concepções de educação aplicadas nas escolas rurais e se 

estão sendo significativas para os educandos, ou se engrossam os discursos que 

estabelecem apenas o cumprimento teórico de uma determinação legal. Pois segundo 

Arroyo (2007, p.5), “os piores índices de escolarização se dão nos ‘outros’, nos 

coletivos do campo, indígenas, pobres trabalhadores, negros”. E será que os 

profissionais dessas escolas desenvolvem um plano pedagógico especifico para a 

zona rural, ou simplesmente utilizam um plano voltado para escolas urbanas? 

 Já a Lei Complementar Nº 360/09, que trata sobre os Plano de Carreira dos 

Professores das escolas pública do Município de Porto Velho, (pags.2, 3 e 7), vemos 

que os artigos 5º e artigo 22º a legislação tratará da carreira desses profissionais. 

 

 Art. 5º. A carreira dos profissionais da educação da rede pública 
municipal de ensino, estruturada em níveis e referências, conforme tabelas 
do anexo IV desta Lei Complementar, de acordo com a escolaridade e tempo 
de serviço é composta pelos cargos de professor, especialista em 
educação, cargos com funções correlatas ao processo ensino 
aprendizagem e instrutor de artes assim classificadas:  
§1º. Fica autorizada a realização de novas contratações do nível I do cargo 
de professor para atuar exclusivamente na área rural e distrital do Município 
de Porto Velho. (Redação dada pela Lei Complementar nº 386, de 02 de julho 
de 2010, publicada no D.O.M nº 3.787, de 02.07.2010).  
Art. 22. Os profissionais da educação que estiverem lotados nas unidades 
escolares e núcleos de ensino, situados nos distritos e na zona rural farão jus 
a uma gratificação de localidade no percentual de 28% (vinte e oito por cento) 
do vencimento. (Grifo nosso) 

  

Vemos através dos artigos do documento acima como o Governo do município 

de Porto Velho tem se posicionado em relação aos seus profissionais que atuarão nas 

escolas rurais. 
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Mas, poderemos também ressaltar a seguinte indagação, caso haja na 

graduação uma formação de qualidade14, se forem trabalhadas metodologias que 

poderão ser aplicadas nessas escolas rurais, se eles compreenderem qual é a 

importância da terra para a formação política-sócio-cultural dos indivíduos que ali 

vivem, haverá efeitos positivos na atuação desses profissionais, respeitando e até 

mesmo preservando a cultura desses povos? 

 

2.6 – Como Ocorre o Processo de Formação Continuada dos Professores  

  

Depois de ser formado docente, o profissional da educação tem então a sua 

caminhada iniciada, muitas coisas ainda precisam ser conquistadas e uma delas pode 

ser a realização de ter uma formação continuada15, ou seja, o educador pode ter uma 

formação que dê continuidade para que seu trabalho na escola junto aos seus alunos 

possa ser atualizado sempre que preciso e possível, pois constantemente surgem 

novas técnicas, métodos, estudos que agregam muitos saberes ao docente.  

 Mas poderíamos nos perguntar, qual seria a importância de ser oferecida uma 

formação continuada aos professores? E para que levar tal benefício para um 

professor da escola do campo ou de uma zona rural? 

 Messias (2011) expõe que a possibilidade de participação quando a formação 

do professor permite, é fundamental para que aconteça uma superação de um papel 

apenas voltado ao ensino para conviver com a mudança e a incerteza do que é ser 

professor. E que para que possamos fazer uma reflexão da identidade e de qual é a 

participação do professor se faz necessário analisar documentos legais, assim como 

é recomendado pelo autor. Participar da formação são situações que se apresentam 

como um desafio, Delgado (2005) assegura que esses desafios fazem com que o ser 

humano se desenvolva. 

 Assim será possível que tenhamos profissionais mais bem preparados, 

inclusive para atuar nas escolas do campo ou rural. Profissionais que saberão fazer a 

diferença em meio aos seus colegas, alunos, e aos demais moradores das 

comunidades, pois ele estará a cada momento sendo transformado, adquirindo um 

                                                 
14 Uma educação que venha possibilitar ao sujeito uma ampliação de saberes, tornar este autor mais 
crítico das ações tomadas, mais autônomo.  
15 Isso porque nem sempre a formação continuada poderá ser uma tábua de salvação. 
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amadurecimento profissional, pedagógico que fará com que haja progressos naquilo 

que eles fizerem. 

 Conforme Delgado (2005), a formação continuada deve ser investida na 

autonomia intelectual do docente, havendo assim uma valorização desse profissional, 

e consecutivamente uma melhoria na prática de suas ações em sala. Ou seja, 

melhoria para o sistema educacional e para a sociedade, melhoria no campo e até 

mesmo na cidade, pois este docente poderá ver o mundo de vários modos, fora da 

forma ao qual estamos acostumados ver profissionais assim. 

 Os motivos pelo qual se faz necessário que haja uma formação continuada é o 

fato de que estamos tendo um aumento na quantidade de novos profissionais. 

Hagemeyer (2004) diz que se faz necessário uma reorganização na atuação docente, 

pois o contingente desses profissionais é bem amplo. E quanto mais profissionais 

temos mais se é preciso haver essas espécies de atualizações e ensinamentos. 

 Há diversos tipos de alunos, este é um outro elemento que pede uma formação 

continuada aos professores, Toledo e Martins (2009) conta que o professor precisa 

refletir sobre sua formação, tendo consciência de que na escola em que ele irá atuar, 

o mesmo terá diversos tipos de alunos, fazendo tal reflexão, ele poderá promover uma 

educação de qualidade a seus alunos. Na escola do campo não é diferente, lá também 

se encontra alunos com personalidade, culturas, saberes, valores diferentes uns dos 

outros. 

 Sabemos que o professor é um sujeito em construção, assim como afirma 

Paulo Freire (1996), Lima (2007), podemos pensar na formação docente como algo 

necessário, que proporciona a ampliação do conhecimento daqueles que fazem uso 

dela. Mas é de ciência também, que a formação tem sido atualmente como uma 

espécie de “Problema Nacional”.  

 Alves (2010) fala acerca dos problemas quando menciona uma fala de um 

secretário de São Paulo, em que externa que a formação de professores tem sido um 

problema nacional, e isso acaba sendo refletido nas escolas, fazendo segundo ele, 

com a educação seja de baixa qualidade. 

 Trazendo isso para uma escola do campo ou uma escola rural, assim como os 

docentes de escolas urbanas estão constantemente em um processo de formação, 

precisam ter uma formação continuada, com os professores das escolas do campo 

não é diferente, e da mesma forma que as escolas urbanas enfrentam dificuldades 

(sejam elas por questão econômica, de estrutura física, de equipe pedagógica), nas 
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escolas do campo as dificuldades encontradas são imensas, dependendo da 

localidade da instituição. 

 

2.6.1 – Programas para a Formação Continuada do Professorado da Escola 

Rural 

  

Diante de todo esse contexto, pensamos quais são os programas que estão 

voltados para a formação continuada? Quais são as questões abordadas por eles?  

 Em buscas realizadas nas etapas de pesquisa em sites do Ministério da 

Educação (MEC) encontramos um programa do governo federal que está voltado para 

a educação do campo o Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo). 

 Que vem não somente com intuito de atuar na formação continuada dos 

professores de escolas rurais, seja de ensino fundamental ou médio, mas atua 

também nas ações da gestão pedagógica, nas formações inicias e continuadas dos 

professores, e até mesmo na infraestrutura das escolas, como podemos constatar no 

documento do Pronacampo (2013, p.3) que: 

 

O Programa, estruturado a partir do Decreto nº 7.352/2010, constitui-se de 
um conjunto de ações voltadas ao acesso e a permanência na escola, à 
aprendizagem e à valorização do universo cultural das populações do campo, 
sendo estruturado em quatro eixos: Gestão e Práticas Pedagógicas; 
Formação Inicial e Continuada de Professores; Educação de Jovens e 
Adultos e Educação Profissional; Infraestrutura Física e Tecnológica. 
(Grifo nosso) 

  

Temos acima os conjuntos de ações trazidos pelo programa Pronacampo, e 

podemos ver o quanto o mesmo apresenta eixos que possibilitam aos alunos, aos 

professores e até mesmo a escola a oportunidade de terem seus saberes ampliados. 

 Um outro programa criado em 2011 pelo governo federal e que também atua 

com o povo rural é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec Campo) que traz como objetivos a inclusão daqueles que moram em áreas 

de zona rural, promovendo cursos que ampliarão os saberes dos mesmos, 

qualificando-os profissionalmente.  

 E isso nos faz compreender o que Messias (2001) fala a respeito do docente e 

a sala de aula, pois o educador precisa estar preparado para suas aulas, e através de 

planejamentos ele poderá alcançar alguns de seus objetivos, ou seja, o docente não 
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pode simplesmente ir para uma sala de aula sem um conhecimento prévio de suas 

ações. 

 

2.7 – O professor para a Escola do Campo ou Rural: Características e Polêmicas 

  

Pensar em como seria o professor para a escola do campo, é pensar em um 

profissional que esteja capacitado para atuar em uma localidade que pode ter uma 

cultura diferente da sua, em nossos estudos destacamos que esse profissional precisa 

compreender que apesar da cultura, costumes e tradições da comunidade em que 

está inserido seja diferente da sua, ele não poderá interferir com o propósito de 

modifica-los, tentando igualar com procedimentos que será aplicado em uma escola 

urbana.  

Inúmeras vezes discutimos em sala (no 7º período de pedagogia Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR) sobre a importância em se preservar os saberes dos 

povos do campo, das comunidades rurais, indígenas e quilombolas, mas quando é o 

momento de ir para a prática, em algumas situações acabamos presenciando um 

discurso totalmente sem nexo com as teorias. 

Delgado (2005) trata dessa questão chamando a nossa atenção para a questão 

de um discurso “vazio” que alguns professores apresentam, pois em alguns momentos 

eles mostram uma preocupação em valorizar a realidade de seus alunos, mas em 

outros momentos alguns deles afirmam que isso tenha ficado apenas em um discurso, 

em um ideal. 

 Questões polêmicas como a perda de identidade docente, foco da escola, 

transformações dos indivíduos e uma educação de qualidade, são questões muito 

discutidas entre teóricos como Hagemeyer, (2004) que quando se refere a identidade 

do professor, este afirma que com o passar dos tempos o trabalho docente vem 

sofrendo uma perda de sua identidade, pois em alguns momentos esses profissionais 

têm sido desvalorizados.  

 E o autor continua, quando diz que nos dias de hoje é possível afirmar que ser 

professor é algo difícil, pois as transformações que o mundo vem sofrendo acabam 

contribuindo para que as ações do professor sejam complexas de desenvolver, pois, 

hoje vemos que em alguns momentos a sociedade espera que haja mudanças, seja 

ela no foco da escola ou no foco do docente. 



40 

 

 

 Muito se critica a atuação do professor, muito se cobra de melhorias na atuação 

do mesmo, mas pouco se oferece para que isso seja realizado, com o professor da 

escola do campo não é diferente. 

 Será que quando se fala, se ensina sobre a educação do campo e escolas 

rurais nas Instituições de formação docente estão preparando seus alunos para serem 

professores de uma escola nessas localidades? 

 Provavelmente em sua maioria não, apenas falam o que seria bom ser feito, 

mas quando os alunos recém graduados vão para escolas nessas comunidades, 

estes se veem em meio a certas situações que eles precisarão desenvolver que não 

lhes foram ensinados em sua formação. E então o que ele faz?  

 Alguns tentam modificar as características dos povos que lá vivem, outros se 

desesperam e “fogem”, e ainda há aqueles que tentam enfrentar as situações de frente 

tendo que se adaptar à realidade de uma escola do campo. 

 Já em relação a educação de qualidade que também muito se é discutida, 

autores como Libâneo, (2001) expõe que quando uma escola promove uma educação 

de qualidade, oferecendo domínio de conhecimento, ela estará contribuindo para a 

geração de uma sociedade mais justa.  

 E para que ocorra uma educação de qualidade Hagemeyer (2004) nos diz que 

se faz necessário que o professor tenha uma atuação diversificada, assim como 

Delgado (2005) menciona que essa atuação diversificada poderá ser comportamental 

ou linguística. 

 

2.7.1 – A atuação do professor na escola do campo 

  

É na aula que o professor poderá realizar algumas trocas de interação e 

saberes, Hagemeyer (2004) assegura que ele pode aproveitar o momento de troca de 

experiências, conhecimentos entre ele e os alunos. Fazendo isso será possível 

ensinar e aprender, valorizando assim os saberes daqueles que moram no campo, 

preservando suas culturas, crenças, tradições, entre outras singularidades que eles 

têm.  

Lima (2007) afirma que através de um diálogo o professor poderá intervir 

conscientemente, buscando construir em seus discentes um espirito de respeito às 

diferenças que surgirão ao longo de suas vidas. 
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 Assim ele estará promovendo aquela educação de qualidade que 

mencionamos acima, conforme Delgado (2005) diz que a formação não pode ser 

pautada somente em uma transmissão de saberes, ou seja, o professor não é único 

que tem saberes. 

 Seus ensinamentos não podem ser pautados apenas no que ele traz de 

conhecimento teórico de estudiosos e especialistas, agindo assim (valorizando os 

saberes de seus alunos) ele fará um grande trabalho. 

 Quanto a isso Toledo e Martins (2009) dizem que o professor tem um papel 

importante na educação, quando ele consegue desenvolver suas práticas fazendo as 

intervenções necessárias ele acaba desempenhando um papel importante, o de 

coadjuvante, mas não apenas um coadjuvante, ele mediara as trocas de saberes. 

 

2.8 – Como Aplicar Na Sala de Aula o que se Aprendeu na Teoria 

  

Quando paramos para fazer uma análise, referente ao que é ensinado na 

Universidade e o que realmente temos nas Escolas, Amaral (2012, p.6) comenta que, 

 

O que percebemos na relação discursos x prática é que os primeiros, 
geralmente, são vazios, uma vez que não proporcionam uma ação efetiva. É 
por isso que os cursos de formação continuada têm sido, em grande 
parte, uma forma de reparar o que não foi visto na graduação. (...) A 
Formação Continuada deveria propor novas metodologias e colocar os 
profissionais a par das discussões teóricas atuais, com a intenção de 
contribuir para as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da 
ação pedagógica na escola e consequentemente da educação. (...) O 
sucesso profissional do professor, o espaço ideal para seu crescimento e sua 
formação continuada, deve ser seu local de trabalho, uma vez que ele precisa 
partir da realidade em que vive e atua o que favoreceria uma formação 
efetivamente em serviço, confrontando “teoria e prática” a cada etapa desta 
formação. (Grifo nosso) 

 
 No fragmento de texto acima percebemos que as metodologias utilizadas no 

processo de formação continuada nem sempre são atualizadas, em alguns momentos 

nos deparamos com informações do seguinte tipo, como por exemplo em uma 

conversa informal com uma das professoras que participaram das entrevistas, ficamos 

sabendo que em alguns momentos na formação continuada as propostas utilizadas 

são propostas que foram estudas quando esses professores estavam ainda na 

graduação.   

Ou seja, teoria e prática acabam caminhando em alguns momentos em 

sentidos opostos, o que deveria ser uma “parceira”, teoria e prática, acaba sendo um 
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discurso isolado, vemos então quão importante é que esses profissionais tenham uma 

formação continuada, primeiro pelo fato de que a educação está em constante 

movimento, e também, pelo fato de que se torna possível discutir as metodologias 

atuais, fazendo assim com que esse educador, possa até mesmo estar fazendo uso 

desses novos mecanismos.  

 Porém, novamente levantamos a seguinte indagação, como tem sido o 

preparatório desses profissionais que trabalharão nas escolas rurais, em termos de 

teoria e prática? Em sala de aula dos cursos de formação de professores há a 

preocupação com o processo de formação de professores que possivelmente atuarão 

nas escolas situadas no meio rural?  

Em algumas de nossas conversas ouvimos relatos de professores que, nos 

processos de formação (em suas graduações), alguns professores não os 

preparavam para o que de fato é a realidade da sala de aula. 

E hoje quando nós futuros professores, vamos nas escolas alguns professores 

(da rede municipal, estadual, urbana ou rural) apresentam um discurso de que tal ato 

é impossível. 

E isso acredita-se pelo fato de que existe um “sistema” que além de não ter 

oferecido a eles um ensino que discutisse isso, esse sistema nem sempre oferece 

meios (materiais) para que eles desenvolvam seus trabalhos, fazendo assim com que 

as coisas permaneçam do mesmo modo.   

 

3 – DISCUTINDO A PESQUISA DE CAMPO 

 Este é o momento em que apresentamos os achados da pesquisa de campo, 

aqui apresentamos as falas da colaboradora da SEMED, ouvimos os professores, 

gestores e coordenadores das escolas visitadas, e apresentamos as análises 

construídas a partir dos dados coletados.  

 

3.1 – Encontro com uma Diretora de Departamento na SEMED: Entrevista  

  

Neste tópico apresentamos a entrevista realizada com uma das diretoras da 

Secretaria Municipal de Educação, e aqui será chamada de “Depoente” é responsável 

pela Modalidade de Educação Fundamental das Escolas Rurais de Porto Velho, e 

então iniciei com a seguinte pergunta: 
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Pesquisadora -  Existem cursos de formação continuada para os professores que 

atuam nas escolas rurais de Porto Velho? Quais? 

Depoente - Temos sim cursos de formação continua, como por exemplo a Formação 

do Currículo (construído junto com os professores); Formação do Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa16 (“PNAIC”, em ocorre a formação para os professores 

que atuam do 1º ao 5º ano, e oferece uma ajuda de custo, é uma sistemática 

obrigatória e existe um instrumento que apresenta o desenvolvimento qualitativo do 

aluno), ainda temos os projetos de Formação para o 4º e 5º ano junto com o 

professores, com o intuito de dar continuidade na formação, informa o que ocorre com 

os professores dos 2º e 3º anos, sistematizando uma parceria; outro Projeto que temos 

é o Correção de Fluxo do Instituto Ayrton Senna, que vem com a proposta de corrigir 

a idade e serie dos alunos; temos o Se Liga que é para alfabetizar independente do 

ano; tem também o Acelera que é para localizar o aluno na série; e ainda tem o Um 

por todos e todos por um que é organizado pela CJU direcionado para os professores 

do 4º ano, é online, junto ao MEC, é a segunda vez que está acontecendo. 

Pesquisadora - De quanto em quanto tempo e em que local esses projetos são 

desenvolvidos/aplicados? 

Depoente- Os cursos estão sempre acontecendo durante o ano todo, dependendo da 

formação podemos ir até 3 dias. 

Pesquisadora - O professorado é obrigado a participar dos cursos de formação 

continuada? 

Depoente - Existe uma cobrança pela participação do professor, e a maioria participa. 

Pesquisadora - Qual é a avaliação da SEMED sobre a participação dos professores 

das escolas rurais nos cursos de formação continuada? 

Depoente - Nós fazemos avaliações, monitoramentos, analisamos os Projetos 

Político Pedagógico das escolas, acompanhamos seus desenvolvimentos, contando 

com o apoio dos diretores das escolas. 

                                                 
16 Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa: Curso presencial de 2 anos para os 
Professores alfabetizadores, com carga horária de 120 horas por ano, metodologia propõe estudos e 
atividades práticas. Os encontros com os Professores alfabetizadores são conduzidos por Orientadores 
de Estudo. Estes são professores das redes, que estão fazendo um curso específico, com 200 horas 
de duração por ano, em universidades públicas. No Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
são desenvolvidas ações que contribuem para o debate acerca dos direitos de aprendizagem das 
crianças do ciclo de alfabetização; os processos de avaliação e acompanhamento da aprendizagem 
das crianças; planejamento e avaliação das situações didáticas; o uso dos materiais distribuídos pelo 
MEC, voltados para a melhoria da qualidade do ensino no ciclo de alfabetização. 
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Pesquisadora - Quais as ações desenvolvidas pela secretaria para viabilizar a 

participação dos professores nos cursos de formação continuada? Há algum 

acréscimo salarial? 

Depoente - É oferecido uma diária para custear a estadia e a alimentação para os 

servidores que moram na localidade da escola, ou seja que não moram em Porto 

Velho. 

Pesquisadora - Existem parcerias da SEMED com alguma Instituição de Ensino 

Superior referente a formação continuada dos professores das escolas rurais? Quais? 

Depoente - Sim, tivemos uma parceria com a Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) na composição do currículo. 

Pesquisadora - Qual é a concepção de formação continuada que a SEMED defende? 

Por que defende? 

Depoente - Bem nós defendemos melhorar a qualidade de ensino, e os cursos vem 

com a finalidade de aprimorar os conhecimentos, resgatar algumas maneiras de 

desenvolverem seus trabalhos. 

Pesquisadora - Quais os maiores desafios encontrados pela SEMED em relação aos 

cursos de formação continuada para os professores que atuam nas escolas rurais? 

Depoente - Bem, nosso maior desafio é o deslocamento, pois como os cursos são 

oferecidos aqui em Porto Velho, o deslocamento acaba sendo um problema para os 

professores, vemos que eles têm vontade e desejo de participarem, porém, o 

deslocamento é um fator que dificuldade a participação em massa. 

  

Após conversar com a representante responsável por um dos setores (o 

departamento que atua na educação fundamental) da Educação Rural da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED), percebemos em sua fala que a secretária é bem 

atuante no quesito formação continuada dos professores, os programas são muito 

bons. 

Porém, um dos principais obstáculos encontrado para uma participação mais 

efetiva do professorado é a locomoção, ou seja, o deslocamento dos professores das 

escolas rurais até o Teatro Banzeiros (local onde é oferecido os cursos) para 

participarem dos programas.  

 No entanto a secretária se mostra bem ativa, bastante envolvida oferecedora 

de várias oportunidades quando se fala em programas e ofertas de formação 

continuada para os docentes de escolas rurais. 
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 Mas então será o deslocamento dos profissionais o único obstáculo encontrado 

que impede um acesso “em massa” desses profissionais? Será então que teoria de 

Arroyo de que nossa educação é urbana esteja sendo modificada? Será que já 

começamos a ter os olhos das secretarias voltados para a educação rural? Será que 

é realmente isso que pensam aqueles que atuam nas escolas rurais? 

 Analisando a fala da depoente quando a mesma se refere ao tempo em que os 

cursos são oferecidos, (quando acontecem os cursos eles ocorrem em no máximo 

três dias dependendo da formação), ficamos a pensar no que o Pronacampo nos traz 

referente a formação docente da escola rural, o programa diz o seguinte: 

 Pronacampo (2013, p.11) 

 

Os cursos de formação em nível de aperfeiçoamento e especialização 
em Educação do Campo e quilombola serão ofertados por Instituições 
Públicas de Ensino Superior no âmbito da Rede Nacional de Formação - 
RENAFOR e da UAB de acordo com o Plano de Formação Continuada 
proposto pela escola para aprimoramento do seu corpo docente e 
diretivo, elaborado a partir de um planejamento prévio, feito no PDE 
Interativo. [...] Para a Educação do Campo e quilombola foram 
disponibilizados os cursos: Educação do Campo, Educação Quilombola, EJA 
Saberes da Terra, Classes Multisseriadas e Educação Integral. O gestor da 
escola, em comum acordo com os professores, indica a demanda de 
formação, que será submetida à validação da Secretaria de Educação 
do Estado, Município ou Distrito Federal, [...]. Grifo nosso. 

  

Comparando a fala da depoente com a fala do Pronacampo podemos a 

princípio sentir que estão ligados, ambos estão interessados na formação continuada 

dos professores, porém, quando se trata da parte em que o documento fala que o 

Plano deve ser proposto de acordo com o a necessidade da escola. 

Não percebemos isto na fala da secretária, dos planejamentos realizados pela 

secretária, e isso é possível quando ouvimos em uma das falas de uma das 

professoras quando a mesma diz que não havia tido informação sobre cursos de 

formação continuada oferecidos pela secretaria. 

 Outro momento em que sentimos uma certa falta de diálogo, ocorre quando 

nos bastidores uma professora comenta que a escola está esquecida pela secretaria. 

 Diante disso fica uma indagação, será que a secretaria de educação tem 

articulado conforme consta no Pronacampo, dialogando com os gestores das escolas, 

analisando a maneira adequada de como seriam ofertados os cursos de formação 

continuada, necessidade esta apresentada pelos gestores e professores? Ou 
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simplesmente chegam e oferecem o mesmo curso que oferecem para as escolas 

urbanas?  

 

3.2 – Recursos da Pesquisa: Questionários 

  

Optamos por este instrumento, por diversos motivos, nem sempre os sujeitos 

escolhidos estão dispostos a conceder uma entrevista, e conforme Gil (p.122) afirma 

 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam 
dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode 
ser enviado pelo correio; b) implica menores gastos com pessoal, posto que 
o questionário não exige o treinamento dos pesquisadores; c) garante o 
anonimato das respostas; d) permite que as pessoas o respondam no 
momento em que julgarem mais conveniente; e) não expõe os 
pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 
entrevistado. (Grifo nosso) 

  

Levando em consideração as vantagens apresentas por Gil, pensando no 

professor que tem uma vida corrida, procurando não interferir nas informações 

passados pelos participantes, pensamos ser este um instrumento mais indicado para 

colher os dados para a pesquisa. 

 

3.3 – Ouvindo os Professores 

  

Aqui pretendemos narrar e analisar algumas das informações passadas pelos 

professores, coordenadores e gestores das duas escolas visitadas, de início 

apresento dados das professoras P1A e P2A que atuam na escola A seguidos da 

apresentação das informações passadas pela professora P1B e o professor P2B da 

escola B. 

 

3.3.1 – Professoras da Escola A 

  

 Professora 1A tem 46 anos com graduação em licenciatura de pedagogia, 

cursada em uma instituição particular, na modalidade semipresencial, e ao ser 

perguntada sobre quais disciplinas ela tivera que dera ênfase em Educação Rural a 

mesma respondeu que nenhuma. 



47 

 

 

 Isso nos levou a pensar como pode em pleno século XXI ainda existirem falhas 

desse tipo na formação docente, como as academias negligenciam nos cursos de 

graduação a oportunidade de preparação do profissional. 

 Que devem ser preparados para atuar tanto na escola urbana quanto na rural, 

ou seja, mais uma vez vemos a presença da preocupação em formar profissionais 

para atuarem nas escolas urbanas, e como ficam aqueles que irão atuar em uma 

escola rural? 

 Conforme Damasceno (2004, p.77) 

 

[...] as políticas são definidas no mais das vezes em função do poder de 
barganha dos setores envolvidos. Nesse caso, a importância relativa do 
tema está relacionada antes de qualquer coisa ao valor relativo (...). Além 
disso, é importante chamar atenção para o fato de que a própria ideia da 
universalização da educação é decorrente da universalização da 
demanda do mercado de trabalho por um nível mínimo de 
educação/especialização. Não sendo um requisito para o trabalho rural e, 
nesse caso, indispensável para a reprodução do capital, a educação rural é 
negligenciada. Já do ponto de vista da prioridade a programas de educação 
rural, sempre valeu aquela ideia que um dia Darcy Ribeiro defendeu a 
respeito da educação de adultos (Ribeiro, 1978). Ou seja, considerando que 
os recursos estatais para as políticas públicas sempre foram bastante 
limitados, seria preferível investir recursos em áreas que a médio ou longo 
prazos apresentariam resultados positivos. Darcy dizia que era melhor 
investir na educação básica porque o analfabetismo adulto seria resolvido 
mais dia menos dia pela morte. Crença semelhante sempre rondou a 
educação rural já que se acreditava que a evolução natural da sociedade 
capitalista levaria à extinção do rural. Noutras palavras: acaba-se o rural 
e acabam-se juntos os problemas da educação rural. (Grifo nosso) 

  

Quando a autora fala de uma extinção da educação rural, chegamos a pensar 

nos dias de hoje, pois vemos que em alguns momentos estamos sendo formados para 

um mundo em que parece só existir duas escolhas para o futuro professor recém-

formado, ele pode atuar em escolas (do centro ou da periferia) ou ele pode ocupar um 

cargo em alguma secretaria. 

Mas, e a escola rural como é que fica, se não temos uma formação voltada para 

o rural e o urbano, agora podemos pensar na formação contínua, se existem falhas 

enormes em não se enfatizar o rural nas academias, podemos imaginar o quão maior 

é esse falha no investimento para as formação continuadas dos professores rurais. 

 Quando perguntada sobre as modalidades de cursos de pós-graduação, a 

mesma diz que ainda não completou o curso de pós-graduação, e depois de formada 

e atuando na educação ela afirma que nos últimos anos participou de atividades de 
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formação continuada oferecidas pela SME/Oficina Pedagógica/Escola, e também por 

iniciativa própria. 

 Afirma ainda que nos últimos seis anos a mesma, participou de mais de quatro 

atividade voltadas para a formação continuada, mas ela não citou nenhuma dessas 

atividades realizadas. 

 Diante das respostas desta professora, trazemos Cavalcante (2010, p.6) diz 

que 

O século vinte trouxe a urbanização, a industrialização, o desejo de crescer 
e ao mesmo tempo a quase incontrolável e já conhecida, vontade de ‘guardar’ 
para poucos os possíveis louros que o ‘desenvolvimento’ poderia trazer. Para 
o rural, pouco restava senão fugir do determinismo da vida sem rumo, ou 
ficar para fixar-se nos rumos que este bicho moderno do ‘desenvolvimento 
urbano’, delegava ao seu ‘quintal’. (Grifo nosso) 

  

 Assim conseguimos perceber uma professora que precisou procurar por 

iniciativa própria capacitações para si, mostrando um desejo de crescer, um 

determinismo que Cavalcante traz na sua fala, que assim como o rural. 

 Esta professora (e as demais pessoas que participaram de trabalho) não fixou-

se em uma pequenez, pelo contrário, mesmo não participando de muitos cursos 

oferecidos pela SME, a professora afirma que participou de cursos patrocinado por 

conta própria.  

 Ela acredita que os cursos oferecidos deveriam ocorrer quinzenalmente, pois 

para ela todos os cursos e formação contribui para o trabalho em sala de aula, porém 

ela sente que as vezes eles são esquecidos por falta de comunicação entre eles e a 

secretaria.  

 Já quanto a trajetória profissional, apesar da professora não ser moradora da 

comunidade em que leciona, ela sempre atuou em escolas rurais, (não teve vivencias 

em escolas urbanas), com mais de dez anos atuando na docência, a professora é 

servidora efetiva da escola (chegou através de Concurso Público), e leciona na 

Educação Infantil. 

 A professora 2A está na faixa etária dos 36 aos 40 anos, com graduação em 

pedagogia e uma especialização (não foi informado o curso), porém diferente da 

professora 1, ela cursou na modalidade presencial, em uma instituição pública federal. 

 Pelo fato desta professora ter estudado em uma instituição pública, pensamos 

que ela deve ter tido uma formação mais completa, ou seja, pensamos que deva ter 

estudado alguma disciplina voltada para a educação rural. 
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 Porém para nossa surpresa, ao ser perguntada sobre quais disciplinas ela teve 

na graduação que deram ênfase em Educação Rural, ela afirmou que não teve 

disciplina especifica na educação rural. 

 Assim Arroyo (2007, p.7) fala que 

 

Formação colada ao território, a terra, à cultura e tradição do campo. Esta 
seria uma das marcas de especificidade da formação: entender a força que o 
território, a terra, o lugar tem na formação social, política, cultural, identitária 
dos povos do campo. Sem as matrizes que se formam sem entender a terra, 
o território e o lugar como matrizes formadoras, não seremos capazes de 
tornar a escola um lugar de formação. A articulação entre o espaço da escola 
e os outros espaços, lugares, territórios onde se produzem, será difícil sermos 
mestres de um projeto educativo. A compreensão da especificidade desses 
vínculos entre território, terra, lugar, escola é um dos componentes da 
especificidade da formação de educadoras e educadores do campo.  

 

 O que nos leva a pensar em como somos formados para trabalhar em diversas 

escolas, mas quando vemos as respostas da professora 2A logo acima, percebemos 

que na prática, no momento da formação infelizmente temos esse abismo entre o que 

temos na teoria e o que vivenciamos na prática, ou seja como é possível a um 

professor compreender a escola rural, se em sua formação ele não teve esse preparo. 

  Referente a formação continuada como por exemplo cursos, encontros, 

seminários e outras atividades, a mesma afirma ter participado somente das que foram 

oferecidas pela SME/Oficina Pedagógica/Escola, como o PROFA (Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores), mas a mesma não informou de quantas 

atividades participou nos últimos seis anos. 

 No que diz respeito às diferenças entre seus afazeres e sua formação, a 

professora diz que quando vamos para a prática li damos com várias situações 

diferente da teoria. 

 Pois para ela questões como Falta de participação dos pais; Falta de material; 

Falta de infraestrutura física; Falta de apoio/respaldo da Secretaria de Educação; são 

alguns dos principais problemas que o professor que atua em uma escola rural 

enfrenta. 

 Quanto a isso Mennicci (2006, p. 26) traz a seguinte mensagem: 

 

A verdade, porém, fica sempre no fundo: o sistema educativo, em vigor 
numa época determinada, é fruto e reflexo da organização do trabalho da 
sociedade a que serve. Quando este se modifica, a escola, isto é, aquele 
aparelhamento a que incumbe o preparo adaptativo da massa maior dos 
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membros da comunhão, não pode fugir à fatalidade de transformar-se. 
(grifo nosso) 

  

 Diante das palavras do autor citado acima e analisando a fala da professora em 

questão, ficamos a pensar que realmente, em alguns momentos a escola tendo como 

reflexo a sociedade acaba tendo que se transformar. 

 Ou seja, hoje temos visto que falar em educação rural na sociedade, nas 

academias está apenas em seu início, estamos engatinhando quando o assunto em 

questão é a educação rural, a formação do professor do rural, a continuidade na 

formação desse professorado.  

 Mas ainda nos surpreendemos quando vemos a quantidade de cursos 

participado pela professora (mencionado logo acima), mas também ficamos felizes 

quando logo abaixo ouvimos esta mulher mostrar que acredita na educação, isso nos 

deixa esperançosos.  

 Com respeito a frequência do curso, assim como a professora 1A está 

professora pensa ser ideal que ele ocorra quinzenalmente, pois acredita que cada 

curso realizado voltado para a educação só vem a somar. 

 Porém, infelizmente a atuação da Secretária de Educação Municipal frente 

formação continuada para os professores de uma escola rural tem deixado a desejar, 

inclusive este ano de 2016 houveram vários cursos e a nossa escola não foi 

contemplada. 

 A professora 2A não é moradora da comunidade em que atua, mas assim como 

a primeira professora, é funcionara efetiva da escola atuando Ensino Fundamental – 

1º Segmento (1º ao 5º ano). 

 E segundo ela um dos motivos de sua chegada a escola visitada é que um dos 

meus contratos é da zona rural mesmo, mas isto não a impediu de atuar em escolas 

urbanas, pois conforme a Professora 2A relata, “Trabalhei em escolas urbanas, o que 

diferencia por exemplo é a questão dos cursos, pois dão mais ênfase (ou seja 

prioridade para as escolas da zona urbana) e esquecem as da zona rural. ” 

 Assim como bem mostra Arroyo (2011, p. 10) 

 

[...] encontramos dados que mostram como no campo persistem incrustados 
todos os crônicos problemas de nossa educação: analfabetismo, crianças, 
adolescentes e jovens fora da escola, sem escolas, defasagem idade-série, 
repetência e reprovação, conteúdos inadequados, problemas de titulação, 
salários e carreiras dos seus mestres. 
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 Ou seja, o que temos é uma educação rural em grande parte abandonada pelo 

poder público, a até mesmo pela sociedade, que em sua maioria só pensa na 

educação urbana. 

 Mas, e o povo que vive nas comunidades rurais, estes não têm o mesmo direito 

de ter uma educação de qualidade? Pois mesmo alguns profissionais afirmando que 

a educação urbana está um caos, imagine como está a educação rural que 

praticamente não existe, e quando “existe” é tratado com descaso.  

 

3.3.2 – Professores da Escola B 

 

 Algumas informações da Professora 1B da escola B é uma profissional que tem 

uma média de dez anos na área da docência, e está na faixa etária entre 36 e 40 anos 

de idade, professora com licenciatura em pedagogia e pós-graduada com uma 

especialização de 360 horas, que estudou em uma instituição particular na 

modalidade presencial, porém, teve a Educação Indígena como disciplina que mais 

se aproximava da Educação Rural. 

 Segundo a professora convidada ela não participou de atividades de formação 

continuada (cursos, encontros, seminários etc.) relacionadas à Educação nos últimos 

anos. 

 Porém mais adiante ao ser perguntada se ela já participou ou participa de 

alguma formação continuada, a mesma afirmou que somente o PENAIC, e que entre 

os anos de 2010 e 2016, ela participou de 1 atividade de formação continuada de 

professores, isso era o que ela lembrava. 

 Para ela o ideal seria ele os cursos ocorressem semanalmente, pois a 

contribuição dos cursos de formação continuada para a atuação deles em sala de aula 

é necessária. 

 Pois, o professor está sempre com necessidade de aprendizado para levar o 

conhecimento através de novas técnicas, e infelizmente a atuação da Secretária de 

Educação Municipal frente formação continuada para os professores de uma escola 

rural não tem sido muito boa, pois desde que ela entrou no quadro, ela não foi 

convidada a nenhum curso de formação através da secretaria. 
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 Diferente das outras convidadas, esta é moradora da comunidade em que 

trabalha, e que chegou a escola devido a um problema pessoal, ela buscou a escola 

mais próxima da sua casa.  

 Professora efetiva, ela leciona no Ensino Fundamental – 1º Segmento (1º ao 5º 

ano, trabalhando com as disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia e 

Ciências), e afirma que para ela existe diferenças entre seus fazeres e sua formação. 

 Pois a realidade que se enfrenta em sala de aula é bem diferente do que se 

aprende na faculdade, como por exemplo a falta de preparo/formação específica; falta 

de motivação; falta de participação dos pais; falta de material; e que para lidar nas 

escolas do meio rural é preciso ter Compromisso e Disposição. 

 E quando questionada se já atuou em escola urbana a professora 1B disse que 

“Atualmente estou nas duas áreas, a realidade desses alunos e bem diferente. Pois a 

visão de mundo dos alunos está muito distante. São poucos os interesses em 

comuns.” 

 E após sua fala recordamos do que já foi discutido anteriormente neste trabalho 

referente a questão da educação rural e urbana, novamente trazemos Arroyo que 

deixa isso claro, quando ele fala que a nossa educação é urbana e não rural, ou seja, 

somos preparados para atuar no urbano e não no rural. 

 Geralmente as políticas educacionais estão mais voltadas para o urbano e 

menos para o rural, outro exemplo disso é quando a professora fala que não tinha 

conhecimento de cursos de formação continuada voltado para o professor da escola 

rural. 

 E por fim o professor 2B também da escola B, com mais de 46 anos de idade 

e quase 20 de docência, tem licenciatura em pedagogia, estudou em uma instituição 

pública federal na modalidade presencial, e assim como a professora da escola 1B, 

ele também não teve nenhuma disciplina em sua graduação que desse ênfase na 

educação rural.  

 O mesmo afirma que frequentou atividades de formação continuada (cursos, 

encontros, seminários etc.) relacionadas à Educação nos últimos anos oferecidas pela 

SME/Oficina Pedagógica/Escola, porém mais à frente ele disse que não participou e 

nem participa de nenhuma formação continuada, mas que lembra de ter participado 

entre os anos de 2010 e 2016 de 2 a 4 atividades. 
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 Para ele o ideal seria que o curso ocorresse quinzenalmente, pois as 

contribuições dos cursos de formação continuada para a sua atuação em sala de aula 

são muitas, vão desde o planejamento até os modelos de aula com recursos. 

 E para ele quanto mais conhece, mais aprende, e isto faz toda a diferença, 

porém, quanto a atuação da Secretária de Educação Municipal frente formação 

continuada para os professores de uma escola rural é FRACA. 

 O professor que atualmente não é morador da comunidade em que está locado 

(sendo professor efetivo), já trabalhou em escolas urbanas, e afirma que nos últimos 

anos a escola que atua, devido a uma direção atuante e boa, está melhor que a zona 

urbana.  

 No rural, salas climatizadas na outra não, merenda de boa qualidade, tem 

merenda na outra, mas não tem comparação, apoio pedagógico com matérias na 

urbana é bem menor.  

 E ainda diz que pelo motivo de ser da zona rural e gostar de trabalhar na zona 

rural, o mesmo procurou e encontrou um local onde achou apoio para realizar o seu 

trabalho.  

 E para complemente esta fala da professora pensamos ser de grande valia a 

mensagem que Ribeiro (2013, p.5) traz para nós quando ela diz que 

 

[...] à medida que o tempo de espera se transforma em anos, os pais 
começam a preocupar-se com a educação dos filhos que os 
acompanham na caminhada. Mas a escola desejada não pode ser igual 
àquela que os tem considerado atrasados e ignorantes, que nega sua cultura 
e saberes produzidos nas práticas sociais, estimulando os filhos a 
abandonarem a terra em busca de emprego nas cidades. (Grifo nosso) 

  

 Refletimos, então que temos aqui um filho da terra que saiu para a cidade 

procurando um progresso, mas que não esqueceu de onde veio, e volta para retribuir 

o que lhe foi oferecido durante uma parte de sua vida, e voltou não por obrigação, mas 

sim por gostar do rural, por amor, prazer em fazer aquilo que lhe agrada no local que 

o mesmo conhece muito bem. 

 Hoje como mais de vinte anos de docência, ele leciona no Ensino Fundamental 

– 1º Segmento (1º ao 5º ano), e acredita que para lidar nas escolas do meio rural se 

faz necessário disposição de encarar grandes distância e ter veículo próprio, pois, ao 

atuar em comunidades rurais o professor enfrenta problemas como a falta de 

motivação; salários melhores; falta de apoio/respaldo da Secretaria de Educação.  
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3.4 – Ouvindo os Gestores e Coordenadores das Escolas A e B 

 Aqui acreditamos que venha contribuir para a construção da pesquisa ouvirmos 

também a fala dos gestores e coordenadores das escolas, pois apesar destes estarem 

atualmente na condição de gestores e coordenadores das instituições eles também 

são professores, e tem muitas informações a nos passar. 

 

3.4.1 – Gestores da escola A 

  

A gestora da escola 1A é uma mulher na faixa etária acima dos 45 anos, com 

licenciatura em pedagogia e mestrado, a mesma estudou em duas instituições tanto 

a publica quanto a particular na modalidade presencial.  

A convidada afirma ter frequentado atividades de formação continuada (cursos, 

encontros, seminários etc.) relacionadas à Educação nos últimos anos, segundo ela 

foram mais de 4 atividades nos últimos seis anos como por exemplo cursos voltados 

para a Gestão Escolar, Currículo, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, 

e alguns foram desenvolvidas pela SME/Oficina Pedagógica/Escola e por iniciativa 

própria. 

 Segundo a convidada, a formação continuada serve de alicerce para quem já 

atua na área, pois nos deixa preparados para novos desafios, e acredita que seria 

ideal se os cursos ocorressem semanalmente,  

 Para ela a atuação da Secretária de Educação Municipal frente formação 

continuada para os professores de uma escola rural precisa melhorar mais, pois o 

profissional precisa sempre capacitar-se frente as novas necessidades que surgem. 

 No que diz respeito às diferenças entre os afazeres de um gestor e sua 

formação, ela acredita que os dois precisam andar paralelamente, pois, se eu possuo 

formação preciso pôr em prática “os afazeres”, o profissional está mais preparado para 

“lidar” com os desafios. 

 Após ouvir a fala da gestora sobre os cursos de formação continuada que ela 

participou, novas perguntas surgiram em nossa mente, pois ficamos impactadas com 

as informações trazidas por ela. 

 E comprando com as informações apresentadas pelas professoras, ficamos a 

pensar por qual motivo está gestora participou de mais cursos do que as professoras, 
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seria um motivo de descaso por parte daqueles que ofereceram os cursos? Ou qual 

seria o motivo dessa desigualdade de oportunidades? Quem seriam os responsáveis 

por tal situação? 

 

3.4.2 – Coordenador(a) da escola A 

  

O nosso convidado da escola 1A é um homem que está na faixa etária dos 40 

aos 45 anos, licenciado em Pedagogia (na modalidade presencial e em uma 

instituição pública federal) e com uma Pós-graduação em gestão integradora.  

O mesmo não é morador da comunidade, mas sempre atuou em escola rural, 

e foi através de concurso público que ele se tornou professor efetivo lecionando no 

Ensino Fundamental – 1º Segmento (1º ao 5º ano), hoje o mesmo tem quase 20 anos 

de experiência como docente e quase 10 anos à frente da coordenação  

 Na questão da formação continuada o mesmo faz doutorado fora do Brasil, nas 

férias, e já participou de atividades oferecidas pela SME/Oficina Pedagógica/Escola e 

por iniciativa própria, na qual se lembra de ter participado em uma média de 2 a 4 

atividades, como por exemplo, a construção do currículo series iniciais, do Combate 

ao Trabalho Infantil, Educação para o Trânsito, Implantação do “OMEGA” na escola. 

 Assim como a gestora de sua escola, vemos o quanto o coordenador também 

tem participado de cursos de formação continuada no Brasil e no exterior, mas 

precisamos atentar também para o fato de o mesmo assim como a outra não 

participarem somente de cursos oferecidos pelo poder público. 

 Notamos que eles também procuram investir suas finanças em sua carreira, 

mas por qual motivo as professoras não fazem o mesmo, talvez possa ser por falta de 

oportunidades, quem sabe. 

 Para o coordenador o curso, poderia ocorrer quinzenalmente, pois a 

contribuição dos cursos de formação continuada para a atuação deles em sala de aula 

é de muita importância, pois ele afirma que todos devemos ter humildade para 

assumirmos que não sabemos tudo. 

 E que o outro sabe coisas que não sei, que juntos podemos aprender muito, e 

que nós nunca iremos aprender tudo que pode ser sabido, mas quanto a Secretaria 

de Educação Municipal, ele vê talvez pela demanda ser grande a atuação da 
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Secretaria deixa muito a desejar frente formação continuada para os professores de 

uma escola rural. 

 

3.4.3 – Gestores da escola B 

 

 Já na escola B temos um gestor que tem entre 35 e 40 anos graduado em 

Ciências Biológicas em uma instituição particular na modalidade Presencial, que não 

é morador comunidade, mas que sempre foi atuante na zona rural.  

 Foi através de concurso para a zona rural que ele chegou na escola, e lá ele é 

professor efetivo. O mesmo traz uma experiência quase 10 anos como docente e 

menos de 5 anos como coordenador.  

 E para ele existem diferenças entre seus afazeres e sua formação, problemas 

como falta de preparo/formação específica; falta de motivação; falta de participação 

dos pais; professores que resistem a ideias/projetos novos; falta de material, mas que, 

contudo, eles tentam atender as crianças sempre com profissionalismo. 

 Quanto a formação continuada o convidado frequentou atividades de formação 

continuada (cursos, encontros, seminários etc.) relacionadas à Educação nos últimos 

anos oferecidas pela SME/Oficina Pedagógica/Escola e por iniciativa própria, e que 

nos últimos seis anos foram entre 2 a 4 atividades que ele participou, como por 

exemplo um curso de Capacitação de Professores. 

 O mesmo pensa que os cursos deveriam ocorrer quinzenalmente, pois os 

cursos contribuem na atuação dos professores desde o planejamento até o modelo 

de aulas com recursos, porém ele vê que a Secretária de Educação Municipal precisa 

de mais organização no que diz respeito a formação continuada para os professores 

de uma escola rural. 

 

3.4.4 – Coordenador(a) da escola B 

  

 Aqui temos uma mulher que tem mais de 45 anos de idade, com graduação em 

pedagogia e outros cursos superiores como mestrado por exemplo, que estudou em 

uma instituição particular na modalidade presencial, que já fora moradora do campo, 

já atuou em escola urbana, que fez seu concurso voltado para a zonal rural, mas que 

não é professora efetiva. 
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 Durante o seu Curso de Graduação, as disciplinas com ênfase em Educação 

Rural que ela estudou foram técnicas e incentivo ao pequeno produtor para ter seu 

negócio próprio e ser um formador no ensino ler escrever.  

 No seu ponto de vista existe sim diferenças entre os seus afazeres e a formação 

que ela recebeu, mas ela diz que eles tentam atender tanto a clientela de profissionais 

de ensino bem como dos alunos. 

 Segundo a coordenadora, ela frequentou nos últimos seis anos numa média de 

2 a 4 atividades de formação continuada (cursos, encontros, seminários etc.) 

relacionadas à Educação oferecidas pela SME/Oficina Pedagógica/Escola e por 

iniciativa própria, como exemplo, a Capacitação de professores, cursos ministrados 

pela SEMED com formadores de fora de Rondônia desenvolvida na Ulbra e no Teatro 

Banzeiros.  

 Mas para ela a frequência dos cursos deveriam ser quinzenalmente, pois ela 

acredita que a Secretária de Educação Municipal deveria se organizar mais nessa 

oferta da educação e formação dos professores de uma escola rural. 

 Fazendo uma análise mais geral sobre esses dois profissionais, ambos (assim 

como os dois profissionais da escola A) também participaram de vários cursos de 

formação continuada, tanto público quanto por iniciativa própria, isso é bom, pois 

mostra o quanto aqueles que administram as escolas estão se qualificando cada vez 

mais, isso pode refletir positivamente no futuro de suas instituições. 

 Mas pensamos que se as oportunidades, se o Poder Público investisse também 

na formação continuada do professorado poderiam melhor esse quadro caótico na 

qual a educação se encontra.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Neste momento compartilhamos as nossas considerações acerca deste debate 

que teve com objetivo principal, saber juntos aos professores de escolas rurais e ao 

Órgão Público da Educação, se existia cursos de formação continuada para aqueles 

que atuam na educação de comunidades rurais e se eles participavam.  

  Para ouvirmos as vozes dos professores tivemos que ir a campo, no qual 

procuramos conhecer um pouco a opinião de alguns professores, saber sobre a 

formação deles, mas principalmente tratamos de descobrir como tem acontecido a 

formação continuada para eles, pois, ouvimos falar de formação continuada, mas, 

percebemos que as falas se referem principalmente ao urbano. 

 Então fomos saber como acontecia a formação continuada para os professores 

rurais, fomos saber também se algum dos programas que descobrimos que existiam, 

estavam sendo aplicado na prática, e de que forma isso acontecia. 

 Porém, para a nossa surpresa em nenhuma das falas (professores, gestores, 

coordenadores, e até mesmo na SME) ouvimos falar nos programas que encontramos 

no site do MEC como é o caso do Pronacampo, nem no Pronatec Campo, ou até 

mesmo no PROEDUCAR17, mas ouvimos falar no PNAIC, PROFA18, que não nos 

parece ser o bastante19, mas já seria um bom começo, isso se alcançasse todos os 

professores das escolas rurais, porém, pelas falas das professoras isso não tem 

acontecido como deveria.  

 Em conversas de bastidores, ficamos sabendo (por alguns professores) que, 

quando esses cursos são ofertados, eles são dirigidos mais para as escolas urbanas 

do que para as escolas rurais, e como falou uma das professoras, o povo da escola 

rural é um povo esquecido, abandonado, e complementamos que eles precisam tanto 

de educação de qualidade quanto os povos das escolas urbanas. 

 Quanto a formação, concordamos com os autores, quando falam de uma falha 

na preparação dos seus cursos em relação ao rural, pois, nesses anos foi possível 

notarmos essas “falhas”. 

 Chegamos até aqui compartilhando com eles a necessidade que temos de uma 

formação inicial mais capacitada, formação que nos prepare tanto para uma atuação 

                                                 
17 Estes foram os programas que encontramos nos sites do MEC e do INEP.  
18 PROFA - Programa de Formação de Professores Alfabetizadores; 
19 Pensamos que deveriam ter mais programas voltados para o povo do Rural e do Campo. 



59 

 

 

no rural quanto no urbano, por exemplo, como podemos passar mais da metade de 

um curso com os nossos olhos focados em uma só direção (o urbano). 

 E somente na “reta final” do curso de quatro, tivemos contato com uma 

disciplina voltada para o rural, e queremos deixar claro que foi apenas uma disciplina, 

pensamos que isso não é o bastante. 

 Precisamos que os professores que trabalham conosco, nos apresente 

alternativas de como podemos atuar em uma alfabetização ou ensino fundamental, 

não somente em uma escola urbana, mas também, nos mostre como fazer isso em 

uma escola rural, ou aquele docente por exemplo, que trabalha a educação especial 

em escola urbana, trate do assunto também voltado para uma escola rural, ou até 

mesmo quando formos aprender sobre currículos, porque não discutir o currículo da 

escola urbana e o da escola rural?  

 Acreditamos ser essas pequenas ações que poderão ser o começo de uma 

transformação e melhoria na formação de professores, mas queremos deixar claro 

que não estamos dizendo ser fácil, porém estamos tentando oferecer alternativas para 

alguns dos problemas que trazemos neste trabalho. 

 Finalizamos triangulando as informações que foram sendo construídas ao 

longo desse estudo, que infelizmente as partes boas dos projetos não vemos sendo 

aplicadas nas escolas, saímos dessa pesquisa com a sensação de que o poder 

público não tem feito de fato o seu papel. 

 Não tem amparado realmente as escolas rurais, seus alunos e colaboradores, 

sentimos que a própria Instituição que formam os novos profissionais da educação 

não trata desse assunto com seus alunos, e quando isso é feito geralmente é algo 

superficial. 

 Infelizmente a educação no Brasil sofre, não somente por conta de nossos 

políticos que simplesmente agem com descaso, mas sofre também por ser 

abandonada por uma sociedade que finge, a secretária finge que se importa, o 

professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, e todos fingem que estão 

melhorando o pais, e pensem se isso ocorre na educação das escolas urbanas, 

imagem o que ocorre nas escolas rurais que estão mais distantes.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA: 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Ilmo Sr.  

 

Apresentamos por meio deste a orientanda e pesquisadora Joice Cristina da Costa 

Martins, acadêmica do curso de Pedagogia DED/UNIR que desenvolve pesquisa 

científica sobre a temática Educação Rural: formação de professores no município 

de Porto Velho e necessita coletar dados junto aos alunos, professores, equipe 

pedagógica e demais servidores de Escolas Rurais e profissionais vinculados a 

Secretaria de Educação Municipal de Porto Velho (SEMED/PVH) e/ou Secretaria 

Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC/RO). 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração com o valor que atribuímos ao alto índice 

científico dos nossos estudos e garantimos o sigilo e a ética dos dados obtidos dentro 

dos parâmetros nacionais e internacionais. Atenciosamente,  

 

Porto Velho, 15 de setembro de 2016.  

 
Joice Cristina da Costa Martins  
Pesquisadora e acadêmica do curso de Pedagogia UNIR  

 

 

Dr. Josemir Almeida Barros  

Prof. do Departamento de Ciências da Educação 

 - DED/UNIR 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
 
 
 

Autorizo a Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus José Ribeiro 

Filho a publicar a Monografia apresentada para obtenção do título de Licenciada em 

Pedagogia, livre de quaisquer ônus que isso implique em reserva de direitos autorais.  

 
 
 
 
Acadêmica: JOICE CRISTINA DA COSTA MARTINS 
 
Tema: PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA 
ESCOLA DA ZONA RURAL 
 

 
  
 
 
Orientador:  
Prof. Dr. Josemir Almeida Barros  
Local da Defesa: Sala 103, Bloco 1B.  
 
 
 
 

 
_____________________________ 

Assinatura da Acadêmica 
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APÊNDICE B 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA NA SEMED 
 
 

1 – Existem cursos de formação continuada para os professores que atuam nas 

escolas rurais de Porto Velho? Quais? 

2 – De quanto em quanto tempo e em que local esses projetos são 

desenvolvidos/aplicados? 

3 – O professorado é obrigado a participar dos cursos de formação continuada? 

4 – Qual é a avaliação da SEMED sobre a participação dos professores das escolas 

rurais nos cursos de formação continuada? 

5 – Quais as ações desenvolvidas pela secretaria para viabilizar a participação dos 

professores nos cursos de formação continuada? Há algum acréscimo salarial? 

6 – Existem parcerias da SEMED com alguma Instituição de Ensino Superior referente 

a formação continuada dos professores das escolas rurais? Quais? 

7 – Qual é a concepção de formação continuada que a SEMED defende? Por que 

defende? 

8 – Quais os maiores desafios encontrados pela SEMED em relação aos cursos de 

formação continuada para os professores que atuam nas escolas rurais? 
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QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES 

Prezado (a) PROFESSOR (a), sua participação, respondendo este questionário com 
sinceridade, é de suma importância para o trabalho que pretendo realizar sobre “O 
processo de formação continuada para os professores da escola rural”.  
Certa de sua atenção agradeço-lhe antecipadamente.  
 
Instituição Educacional:______________________________________  
 
I. Identificação  
1. Sexo:  
(  ) feminino  
(  ) masculino  
 
2. Idade:  
(  ) até 25 anos  
(  ) de 26 a 30 anos  
(  ) de 31 a 35 anos  
(  ) de 36 a 40 anos  
(  ) de 41 a 45 anos  
(  ) 46 anos ou mais  
 
II. Formação e Formação Continuada 
 
3. Você concluiu (assinale mais de uma alternativa, se for o caso).  
(  ) Ensino Médio 
(  ) Licenciatura em Pedagogia.  
(  ) Curso Normal superior.  
(  ) outro curso superior. ___________________________________________  
 
4. Durante o seu Curso de Graduação, quais disciplinas com ênfase em 
Educação Rural você estudou? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. De que forma realizou o curso superior? (assinale quantas alternativas 
forem necessárias)  
(  ) Presencial.  
(  ) Semipresencial.  
(  ) À distância.  
 
6. Você fez o curso superior em instituição (assinale mais de uma alternativa, 
se for o caso).  
(  ) pública federal.  
(  ) pública estadual.  
(  ) pública municipal.  
(  ) particular.  
(  ) pública e particular  
 
7. Entre as modalidades de cursos de pós-graduação listadas abaixo, assinale 
a opção que corresponde ao curso de mais alta titulação que você completou.  
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(  ) Especialização (mínimo de 360 horas).  
(  ) Mestrado.  
(  ) Doutorado.  
(  ) Ainda não completei o curso de pós-graduação.  
(  ) Não fiz curso de pós-graduação.  
 
8. Você frequentou atividades de formação continuada (cursos, encontros, 
seminários etc.) relacionadas à Educação nos últimos anos?  
(  ) Sim, oferecidas pela SME/Oficina Pedagógica/Escola.  
(  ) Sim, oferecidas pela SME/Oficina Pedagógica/Escola e por iniciativa própria.  
(  ) Sim, somente por iniciativa própria.  
(  ) Não participei de atividades de formação continuada.  
 

9. Você participou ou participa de alguma formação continuada? 

___________________________________________________________________ 
 
10. Quantas atividades de formação continuada de professores que você 
lembra de ter participado entre os anos de 2010 e 2016? 
(  ) Não participei 
(  ) Participo anualmente 
(  ) 1 atividade  
(  ) 2 a 4 atividades  
(  ) mais de 4 atividades 
 
11. Se sua resposta acima foi positiva, cite alguns cursos que você participou 

e quais foram mais significativos. Dê é a sua opinião em relação à formação 

continuada. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
12. Você já participou de outros cursos ou atividades de formação continuada 
de professores em espaços de educação não formal (centros de ciências e 
tecnologias, museus de ciências e tecnologia, planetários ou jardins 
botânicos)? 
( ) Não. 
( ) Sim. Quais espaços? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
13. Com respeito a frequência do curso, para você o ideal é que ele ocorra: 
( ) quinzenalmente 
( ) semanalmente  
( ) duas vezes por semana 
 
14. Qual a contribuição dos cursos de formação continuada para a atuação 

deles em sala de aula; 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
15. Como você vê a atuação da Secretária de Educação Municipal frente 
formação continuada para os professores de uma escola rural? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
16. No seu ponto de vista existe diferenças entre seus afazeres e sua 
formação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
III. Trajetória profissional  
 
17. Você é morador desta comunidade? 
___________________________________________________________________ 
 
18. Você atua ou já atuou em alguma escola urbana? Caso tenha atuado 
apresente alguns pontos comparativos nesses dois ambientes. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
19. Como e porque você chegou a essa escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
20. Você é professor efetivo?  
(  ) Sim.  
(  ) Não.  
 
21. Você leciona no (a) 
( ) Educação Infantil 
( ) Ensino Fundamental – 1º Segmento (1º ao 5º ano) 
( ) Ensino Fundamental – 2º Segmento (6º ao 9º ano) 
( ) Ensino Médio 
Qual (is) disciplina (s) você leciona? 
___________________________________________________________________ 
 
22. Você tem quantos anos de experiência como docente?  
(  ) Menos de cinco anos.  
(  ) Até 10 anos.  
(  ) Até 15 anos.  
(  ) Até 20 anos.  
(  ) Mais de 20 anos.  
 
23. Quais as especificidades para lidar nas escolas do meio rural? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



69 

 

 

 
24. Você tem quantos anos de experiência como coordenador (a)?  
(  ) Menos de 5 anos.  
(  ) Até 10 anos.  
(  ) Até 15 anos.  
(  ) Até 20 anos.  
(  ) Mais de 20 anos.  
 
25. Você tem conhecimento de cursos de formação continuada voltado para o 
professor da escola rural?  
(  ) Sim. Quais?  
(  ) Não. Qual o motivo do 
desconhecimento?_____________________________________  
  
26. Em sua opinião, quais são os principais problemas que o professor da 
escola rural encontra?  
( ) Excesso de atribuições;  
( ) Falta de preparo/formação específica;  
( )Falta de motivação;  
( ) Falta de participação dos pais;  
( ) Professores que resistem a ideias/projetos novos;  
( ) Conflitos entre direção e professores;  
( ) Questões administrativas; 
( ) Falta de material;  
( ) Falta de infraestrutura física;  
( ) Falta de apoio/respaldo da Secretaria de Educação;  
( ) ______________________________________________________  
 
27. Para que houvesse qualidade no atendimento do docente aos alunos, foi 
oferecido estudos de capacitação?  
(  ) Sim  
(  ) Em parte  
(  ) Não  

 


