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RESUMO 

 
 
 
Esta investigação é sobre o discurso do professorado da escola rural e se refere ao 
trabalho de conclusão do curso de Pedagogia na Universidade Federal de Rondônia 
– UNIR. Nesta investigação temos por objetivo geral analisar o discurso do 
professorado das escolas rurais que atuam ou atuaram no interior das escolas 
Municipais de Porto velho. O período a ser pesquisado inicia-se com a constituição 
do Território Federal do Guaporé, onde este foi o grande marco para a constituição 
do Estado de Rondônia. Em termos metodológicos utilizamos a pesquisa qualitativa, 
pois nos permite ter um contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente 
e a situação que está sendo investigada. Para nos aprofundarmos nesta pesquisa 
utilizamos teóricos de diversas áreas destacando os conceitos referentes à 
metodologia, o rural, os instrumentos de pesquisa, a formação de professores da 
escola rural e também as leis que regem o contexto educacional dessas escolas. 
Entre eles podemos citar; Bogdan; Biklen (1994), Leite (1999), Almeida (2005), 
Arroyo (2007), Barros (2013), Ludke; André (2017), entre outros autores.  

 
Palavras-Chave: Escola rural. Educação rural. Professores rurais. História da 
Educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ABSTRACT 

 
 
 
This research is about the discourse of the teachers of the rural school and refers to 
the work of completing the course of Pedagogy at the Federal University of Rondônia 
- UNIR. In this investigation we have as general objective to analyze the discourse of 
the teachers of the rural schools that work or worked inside the municipal schools of 
Porto velho. The period to be researched begins with the constitution of the Federal 
Territory of Guaporé, where this was the great landmark for the constitution of the 
State of Rondônia. In methodological terms we use qualitative research, because it 
allows us to have a direct and prolonged contact of the researcher with the 
environment and the situation being investigated. In order to delve deeper into this 
research, we use theorists from several areas, highlighting concepts related to 
methodology, rural, research instruments, teacher training of the rural school and 
also the laws that govern the educational context of these schools. Among them we 
can mention; Bogdan; Biklen (1994), Leite (1999), Almeida (2005), Arroyo (2007), 
Barros (2013), Ludke; André (2017), among other authors. 
 
Keywords: Rural school. Rural education. Rural teachers. History of Education.  
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INTRODUÇÃO 

 

Minha caminhada na Educação Rural começou no 5º Período do Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia na Universidade Federal De Rondônia, quando 

soube que esta temática estava sendo pesquisada. Estava à procura de um grupo 

de pesquisa para ser integrante, e então resolvi conversar com o professor 

pesquisador, abordei-o nos corredores da universidade, lhe perguntando sobre a 

pesquisa e que tinha ouvido comentários sobre ela, então lhe falei da minha vontade 

em me tornar uma pesquisadora sobre a educação rural de Porto Velho. 

Dias mais tarde fui convidada para participar das reuniões que aconteciam 

semanalmente no grupo de pesquisa sobre educação rural na cidade de Porto 

Velho, as reuniões aconteciam no Campus da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) na sala do Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação e Infância 

(EDUCA) no prédio do Núcleo de Ciências Humanas (NCH).  

Durante as reuniões foi me perguntado qual era o meu objetivo no grupo. 

Relatei minha vontade de participar da pesquisa e de me tornar integrante assídua 

do grupo de Iniciação Cientifica - PIBIC do qual hoje faço parte como Bolsista do 

projeto intitulado “História da educação rural de crianças, ações pedagógicas e 

políticas públicas no município de Porto Velho – RO (1943-2016)” coordenado pelo 

Prof. Dr. Josemir Almeida Barros. 

Estudar sobre o Rural, sobre a história da educação se torna um trabalho 

gratificante, nos faz ir ao passado para entender os acontecimentos do presente. 

Historiar a educação rural significa para nós, entender uma modalidade de escola 

diante do projeto nacional de universalização do ensino primário. Souza (2006) 

ressalta o modelo de escola em circulação: um modelo cultural que emerge ainda no 

século XIX, mas que perdura por décadas em diversas localidades no Brasil. 

Em pesquisas realizadas sobre o respectivo assunto aqui abordado, constatei 

uma grande lacuna referente à ausência de investigação científica sobre a Educação 

Rural em Porto Velho. Por esse motivo e por uma grande motivação pessoal que 

carrego no coração, venho fomentar estudos relacionados a essa área pouco 

pesquisada. 

Nesta investigação temos por Objetivo Geral analisar o discurso do 

professorado das escolas rurais, que atuam ou atuaram no interior das escolas 

Municipais de Porto velho. 
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O período a ser pesquisado inicia-se com a constituição do Território Federal 

do Guaporé, grande marco para a constituição do Estado de Rondônia. 

Em termos metodológicos utilizamos a pesquisa qualitativa, segundo Bogdan; 

Biklen (1994) a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada. Dentre os 

métodos de pesquisa existentes destacamos os de procedimentos técnicos da 

investigação, especificamente o método histórico, que consiste em investigar os 

acontecimentos do passado para averiguar sua influência atual na sociedade.  

Quanto aos procedimentos de coleta de dados realizamos pesquisa 

documental e bibliográfica em instituições governamentais como: Biblioteca Pública 

Municipal Francisco Meireles, Palácio do Governo, Palácio Getúlio Vargas, 

Secretaria de Educação, Conselho Estadual e Municipal de Educação. 

Realizamos também entrevistas com professores que atuaram ou atuam no 

interior das escolas rurais. A entrevista para a pesquisa qualitativa é de suma 

importância, pois, a relação que se cria é de interação entre quem pergunta e de 

quem responde. 

No decorrer desta pesquisa ficam colocadas as seguintes indagações: quem 

são os professores que atuam ou atuaram nas escolas rurais? Qual é a formação 

destes professores? Quais as concepções de infâncias que os professores das 

escolas rurais externam? Quais as praticas pedagógicas relevantes para os 

professores das escolas rurais. Diante do exposto busca-se responder essas e 

outras problemáticas que se fazem ao longo da pesquisa utilizando-se das técnicas 

de coletas de dados no campo da educação. 

Para nos aprofundarmos nesta pesquisa utilizamos teóricos de diversas áreas 

destacando os conceitos referentes à metodologia, o rural, os instrumentos de 

pesquisa, as concepções de infância, formação de professores da escola rural e 

também as leis que regem o contexto educacional dessas escolas. Entre eles 

podemos citar; Arroyo (2007), Leite (1999), Almeida (2005), Barros (2013), Bogdan; 

Biklen (1994), Ludke; André (2017), CNE (2001), entre outros autores. 

Esta pesquisa tem a composição de cinco seções. A segunda seção inicia-se 

retratando o contexto histórico do Território Federal de Rondônia, destacando sua 

implementação como território do Guaporé pelo deputado Áureo Mello em 1956 até 

sua criação como Território Federal de Rondônia - Porto Velho em 1981. 
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A terceira seção apresenta os “Caminhos Teórico-Metodológicos” desta 

pesquisa, trazendo os procedimentos de coleta, os instrumentos de investigação, e o 

sujeito a ser pesquisado. 

A quarta seção aborda a Educação do Campo/Educação Rural, trazendo 

teóricos importantes que versam sobre conceitos diversos, juntamente com autores 

que retratem sobre os avanços/retrocessos de uma educação específica para as 

escolas de áreas rurais. 

A quinta seção apresenta o discurso do professorado da escola rural e a 

análise destas entrevistas. 
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2 NOS TRILHOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

 
Vocês que enxotam o que luta por justiça; 

Vocês que oprimem quem produz e que preserva 
Vocês que pilham, assediam e cobiçam 
A terra indígena, o quilombo e a reserva 

Vocês que podam e que fodem e que ferram 
Quem represente pela frente uma barreira 

Seja o posseiro, o seringueiro ou o sem-terra 
O extrativista, o ambientalista ou a freira 

(Chico César) 
 

2.1 TERRITÓRIO FEDERAL DO GUAPORÉ 

 

O Território Federal Do Guaporé tem este nome devido ao rio Guaporé 

afluente natural que divide Brasil e Bolívia, a palavra Guaporé é denominada do tupi 

sendo ‘wa’ – campo e ‘poré’ – catarata, ou seja, cachoeira do campo, e teve este 

nome até se tornar Rondônia. 

O Território Federal do Guaporé foi criado pelo Decreto-Lei Nº 5.812 de 13 de 

Setembro de 1943, pelo incentivo de Aluízio Pinheiro Ferreira que se tornou o 

primeiro governador do território, sendo nomeado pelo presidente Getúlio Vargas. 

Guaporé foi então desmembrada dos estados de Mato Grosso e Amazonas, com 

inicialmente quatro municípios: Lábrea, Guajará Mirim, Porto Velho e S.A.A. 

Madeira. Assim com relata no Decreto 5.839 de 21 de setembro de 1943, em seu 

Artigo 1º, alínea C: 
 
O território do Guaporé será dividido em quatro municípios, com a 
denominação de Lábrea, Porto Velho, Alto Madeira e Guajará-Mirim, 
o primeiro compreenderá parte dos municípios Lábrea e Canutama, 
no estado do Amazonas; o segundo, a área do município de Porto 
Velho, que pertencia ao mesmo Estado; a terceira, parte do Alto 
Madeira, no estado de Mato Grosso; o quarto, a área do município de 
Guajará-Mirim, parte do município de Mato Grasso que pertencia ao 
último Estado acima citado ( BRASIL, 1943, p.1). 

 

Em menos de um ano depois foram ajustados os limites do Norte pelos 

Decretos Nº 6.550 de 31 de maio de 1944 e 7.470 de 17 de abril de 1945, causando 

a devolução do município de Lábrea ao Estado do Amazonas, e o Município de 

Santo Antônio incorporado ao Município de Porto Velho, se tornando assim o 

Território Federal do Guaporé. 
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Figura 1 - Mapa do Território Federal do Guaporé 

 
Fonte: Página do Google imagens 

 

Por meio da Lei Nº 5.839 de 21 de setembro de 1943 se formava a estrutura 

administrativa do Território Federal do Guaporé, que viria a ser normatizada pelo 

Decreto de nº 2 de 25 de fevereiro de 1944, se configurando da seguinte forma: 

Secretaria Geral, Departamento de Saúde, Departamento de Educação, 

Departamento de Produção e Departamento de Obras. 

Dentre os governadores do Território Federal do Guaporé desde 1944 até 

1956 temos um total de nove, entre eles podemos destacar: Aluízio Pinheiro Ferreira 

governou de 01 de novembro de 1943 a 01 de fevereiro de 1946, foi empossado na 

Escola Barão do Solimões tendo uma das administrações mais dinâmicas, 

implantando novas secretarias e um dos incentivadores da criação do território. 

O terceiro governador foi Frederico Trotta, ficou desde 31 de outubro de 1947 

ate 09 de julho de 1948, destacou-se na educação criando o curso normal regional 

Carmela Dutra, entre outas escolas que foram criadas e reativando outras e também 

reabriu a avenida sete de setembro que era conhecida como rua do comercio. 

E por fim o nono e último governador do território e o primeiro de Rondônia, 

José Ribamar de Miranda ficou de 05 de abril de 1955 até 14 de outubro de 1956, 

entregando seu cargo. 
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2.2 RONDÔNIA – PORTO VELHO 

 

A partir de 17 de fevereiro de 1956 pela Lei Nº 2.731, o Território Federal do 

Guaporé ganha uma nova nomenclatura se tornando assim Território Federal de 

Rondônia.  

Figura 2 - Território Federal de Rondônia 

 
Fonte: Página do Google imagens 

 

 O Território do Guaporé tem seu nome alterado para Território Federal de 

Rondônia como uma homenagem ao Marechal Cândido Mariano Rondon através da 

lei nº 2.731 de 17 de fevereiro de 1956, assim como relata na lei: 

 
Art. 1º É mudada a denominação de Território Federal do Guaporé 
para Território Federal de Rondônia. E sendo elevado a estado por 
meio da lei complementar de nº 41 de 22 de dezembro de 1981. Em 
seu capítulo II art, 1º e 2º relata que: Art. 1º - Fica criado o Estado de 
Rondônia, mediante a elevação do Território Federal do mesmo 
nome a essa condição, mantidos os seus atuais limites e 
confrontações. Art. 2º - A Cidade de Porto Velho - será a Capital do 
novo Estado. 
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Desde então o Estado não para de crescer, atualmente Rondônia possui em 

torno de 52 municípios, cada município possuem seus prefeitos e lideranças 

devidamente divididos em secretarias. 
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3 PERCORRENDO OS CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

  
Esta cova em que estás, 

com palmos medida, 
É a conta menor que tiraste em vida, 

É de bom tamanho, 
nem largo nem fundo, 
é a parte que te cabe, 

deste latifúndio. 
Não é cova grande, 

é cova medida, 
é a terra que querias 

ver dividida. 
É uma cova grande 

para teu pouco defunto, 
Mas estarás mais ancho 

que estavas no mundo 
É uma cova grande 

para teu defunto parco, 
Porém mais que no mundo 

te sentirás largo. 
É uma cova grande 

para tua carne pouca, 
Mas à terra dada 

não se abre a boca. 
(Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto) 

 

Nesta seção, busca-se percorrer os “caminhos teórico-metodológicos” da 

presente investigação, dividindo-os em subseções para o melhor entendimento dos 

processos metodológicos que aqui se encontram. Utilizaremos entre os diversos 

teóricos, autores como: Ludke e André (2017); Nosella e Buffa (2009); Gil (2002), 

entre outros. 

Abordaremos o público foco da pesquisa, em específico os professores de 

escolas rurais, sujeitos importantes para o processo de ensino e aprendizagem. Os 

instrumentos de coleta de dados utilizados para a realização e a análise dos 

materiais empíricos foram diversos; corroboraram para o melhor entendimento das 

fontes de pesquisa, ou dos documentos a exemplo de: fotos, documento da escola, 

leis, jornais, entrevistas, entre outros. Coletamos os materiais empíricos em 

atividades constantes em campo, em escolas rurais, Biblioteca Francisco Meireles, 

Palácio Getúlio Vargas etc. 

Entre as indagações que nortearam a investigação destacamos as seguintes: 

quem são os professores que atuam ou atuaram nas escolas rurais? Qual é a 

formação destes professores que atuam ou atuaram nas escolas rurais? Quais as 
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concepções de infâncias que os professores das escolas rurais externam? Quais as 

praticas pedagógicas relevantes para os professores das escolas rurais. Diante do 

exposto busca-se responder essas e outras problemáticas que se fazem ao longo da 

pesquisa utilizando-se das técnicas de coletas de dados no campo da educação. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para começar a pesquisar algo, precisamos primeiramente ter um problema, 

uma dúvida, ou uma pergunta que ainda não está solucionada. Pesquisar um 

problema que não temos resposta nos impulsiona a desvendar todos os mistérios 

que para nós não conseguimos ver, observar ou mesmo olhar.  

 
A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informações 
suficientes para responder ao problema, ou então quando a 
informação disponível se encontra em tal estado de desordem que 
não possa ser adequadamente relacionada ao problema (GIL, 2002, 
p.17). 

 

Inicialmente realizamos estudos bibliográficos sobre os procedimentos 

metodológicos que iriamos utilizar durante a pesquisa. Verificamos que o método 

mais adequado ao nosso estudo é a pesquisa Qualitativa, segundo Bogdan; Biklen 

(1982) “[...] a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada [...]”. 

De acordo com Ludke e André (2017, p.20) “o estudo qualitativo, como já foi 

visto, é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem 

um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada”. 

Assim como relata Ludke e André, temos o intuito de realizar nossa 

investigação no interior das escolas em contato direto com o nosso objeto de estudo 

que nesse caso são os professores das escolas rurais. Bogdan e Biklen, (1991) em 

seu livro falam que o pesquisador qualitativo frequenta os locais de estudo por que 

se preocupa com o contexto. 

 Cada pesquisador pode escolher seu equipamento para auxiliá-lo no decorrer 

da pesquisa, podendo ser um caderno e um lápis, uma câmera, ou um aparelho 

gravador.  
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Ainda que alguns investigadores utilizem equipamentos de vídeo ou 
áudio, muitos limitam-se exclusivamente a utilizar um bloco de 
apontamentos e um lápis. Contudo, mesmo quando se utiliza o 
equipamento, os dados são recolhidos em situação e 
complementados pela informação que se obtém através do contacto 
directo (BOGDAN; BIKLEN,1991, p.47). 
 

Para a Pesquisa Qualitativa o contato direto com o ambiente a ser pesquisado 

é de suma importância, pois ao ter um contato direto estaremos fazendo parte do 

contexto em que a pesquisa é feita sem sofrer interferência espaço-temporal. 

Realizamos estudos sobre as fontes de pesquisa, as técnicas de coleta de 

dados, e os instrumentos de investigação. Durante os estudos feitos foram 

pesquisado os tipos de pesquisa e constatamos que a pesquisa exploratória é a que 

mais se encaixa no nosso estudo.  

 
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 
Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao 
fato estudado (GIL, 2002, p.41). 

 

 Segundo Gil, a pesquisa exploratória é de grande valia para esta 

investigação, pois, ela nos permite descobrir e obter hipóteses sobre o nosso objeto 

de estudo. 

 

3.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

  

Delineamos vários procedimentos técnicos de coleta de dados entre eles a 

observação, pois antes de ir a campo precisamos primeiramente fazer uma 

observação bem consistente do nosso objeto de pesquisa. 

 Assim como relata Ludke e André (2017, p.29) para que se torne um 

instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a observação precisa ser 

antes de tudo controlada e sistemática. Observar se torna um dos procedimentos 

mais importantes na hora da pesquisa. De acordo com Ludke e André 2002; 

 
Planejar a observação significa determinar com antecedência ‘o quê’ 
e ‘o como’ observar. A primeira tarefa, pois, no preparo das 
observações é a delimitação do objeto de estudo. Definindo-se 



21 
 

  

claramente o foco de investigação e sua configuração espaço-
temporal, ficam mais ou menos evidentes quais aspectos do 
problema serão cobertos pela observação e qual a melhor forma de 
capta-los. Cabe ainda nessa etapa as decisões mais especificas 
sobre o grau de participação do observador, a duração das 
observações etc. (LUDKE; ANDRÉ, 2002, p.25). 

 

As observações podem ser participantes e não participante. Na observação 

participante o observador extrai o máximo de informação que interessa para a sua 

pesquisa por meio de um roteiro de observação. De acordo com Richardson (1999) 

a observação não participante é uma técnica indicada para estudos exploratórios, 

considerado que ela pode sugerir diferentes metodologias de trabalho, bem como 

levantar novos problemas ou indicar determinados objetivos para a pesquisa. 

Já a observação participante, assim como o próprio nome já diz o observador 

participa de determinada ação que o seu objeto de estudo realiza. Podendo 

entender melhor o contexto e o ambiente da pesquisa que estará realizando. Assim 

como relata Richardson (1999) em seu livro, o observador participante tem mais 

condições de compreender os hábitos, atitudes, interesses, relações pessoais e 

características da vida diária da comunidade do que o observador não participante. 

Utilizamos os dois tipos de observação, pois nos proporcionou um contato mais 

próximo com nosso objeto de estudo e com as fontes de pesquisa. 

Utilizamos também as fontes documentais como jornais que foram 

encontrados na Biblioteca Francisco Meirelles, documentos oficiais, leis, pareceres, 

decretos etc. Vale lembrar o que diz Richardson (1999) sobre a pesquisa 

documental; 

 
Considera-se como documento qualquer registro escrito que possa 
ser usado como fonte de informação. Regulamento, atas de reunião, 
livros de frequência, relatórios, arquivos, pareceres, etc., podem nos 
dizer muita coisa sobre os princípios e normas que regem o 
comportamento de um grupo e sobre as relações que se 
estabelecem entre diferentes subgrupos (RICHARDSON, 1999, 
p.169). 
 
 

As fontes documentais não exigem um contato direto com o sujeito, exige 

apenas tempo do pesquisador para realizar a categorização dos documentos, e não 

corre o risco de manipula-lo já que os documentos em sua maioria são antigos, e se 

tornam uma fonte muito importante para a pesquisa histórica. 
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Realizamos também estudos bibliográficos sobre a Educação Rural que nos 

mostram o contexto em que estas estão inseridas. Autores como Arroyo (2007) fala 

sobre a formação do professorado para as áreas rurais, Leite (1999) vem relatando 

sobre o contexto histórico em que as pessoas que vivem em áreas rurais se 

encontram, Silva et al. (2016) vem tratando sobre as políticas públicas para as 

escolas rurais em um contexto nacional, entre outros autores que tratam sobre a 

educação para o meio rural no Brasil. Assim como diz Gil (2002, p.45); 

 
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 
Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o 
problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. 
Por exemplo, seria impossível a um pesquisador percorrer todo o 
território brasileiro em busca de dados sobre população ou renda per 
capita; todavia, se tem a sua disposição uma bibliografia adequada, 
não terá maiores obstáculos para contar com as informações 
requeridas. A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos 
estudos históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de 
conhecer os fatos passados se não com base em dados 
bibliográficos (GIL, 2002, p.45). 

 

As fontes bibliográficas são inúmeras entre elas podemos citar os de leitura 

corrente e os de referência, as obras de leitura são livros literários como de poesia, 

romance, teatro. Enquanto os de referência de dividem em dois, os remissivos que 

são livros que remetem a outras fontes e os informativos que nos informam sobre 

determinado assunto procurado. 

A seguir segue um breve esquema de como Gil (2002) em seu livro classifica 

as fontes bibliográficas:  
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Figura 3 - Classificação das fontes bibliográficas 

 
Fonte: GIL (2002, p. 44) Retirada do livro e adaptada pela autora. 

 

 Para Gil, as fontes bibliográficas são classificadas como demonstra o 

esquema acima, são divididos em livros e publicações periódicas, depois, vão se 

subdividindo em outros tipos de leitura. 

 

3.2 ENTRANDO EM CAMPO 

 

 Quando falamos trabalho de campo, não estamos nos referindo a terra e sim 

da coleta de dados junto do ambiente, do cotidiano, do dia-a-dia do nosso objeto de 

investigação. Estar em campo é estar em convívio com o mundo do sujeito, 

aprendendo seus modos e sua prática, para então poder descrever de uma maneira 

natural sem forçar na hora da escrita. Assim como fala Bogdan; Biklen (1991, p. 114) 

é raro o estudo qualitativo que não envolva trabalho de campo. Ele também fala que: 

 
O primeiro problema com que o investigador se depara no trabalho 
de campo é autorização para conduzir o estudo que planejou. Há 
quem o ultrapasse fazendo uma investigação dissimulada, ou seja, a 
recolha de dados sem o consentimento dos sujeitos. Poderá, por 
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exemplo, candidatar-se a um emprego numa escola ou frequentar 
um curso sem informar as respectivas direções do seu intuito 
(BOGDAN; BIKLEN, 1991, p.115). 

 

 Realizar a coleta na pesquisa em campo não envolve só ter um contato com o 

sujeito, está implícita também manusear documentos, ir a locais governamentais e 

não governamentais. No entanto, o primeiro obstáculo em que o investigador tem 

que passar é na hora de obter uma autorização para estrada no campo da pesquisa. 

 Ao longo da pesquisa tivemos que ir a lugares governamentais em busca de 

documentos que nos auxiliassem no decorrer de nossas pesquisas sobre a 

educação rural, para entrarmos nas instituições levamos ofícios para que liberassem 

nossa entrada e ficássemos a vontade para coletar e digitalizar documentos 

importantes sobre o rural. 

 Dentre as formas de entrada a campo, podemos citar duas, uma que não 

precisa de tanta informalidade, nesta o investigador possui um “Cavalo de Troia”, ou 

seja, conhece alguém que lhe facilita a entrada. Já a outra maneira é plenamente 

formal, tendo que formalizar legalmente a entrada para realizar a pesquisa.  

 

3.3 QUEM FALA E QUEM ESCUTA 

 

Não podemos esquecer-nos das técnicas de entrevistas e dos questionários, 

para a realização das entrevistas foram elaborados questionários com perguntas 

estruturadas e semiestruturadas, que nos auxiliaram durante a pesquisa com nosso 

objeto de estudo, o professor da escola rural. Gil vem discorrendo em seu livro sobre 

os conceitos de entrevista, questionário e formulário. 

 
Para a coleta de dados nos levantamentos são utilizadas as técnicas 
de interrogação: o questionário, a entrevista e o formulário. Por 
questionário entende-se um conjunto de questões que são 
respondidas por escrito pelo pesquisado. Entrevista, por sua vez, 
pode ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa 
situação "face a face" e em que uma delas formula questões e a 
outra responde. Formulário, por fim, pode ser definido como a técnica 
de coleta de dados em que o pesquisador formula questões 
previamente elaboradas e anota as respostas (GIL, 2001, p.115). 

 

A técnica de entrevista é de grande utilidade para a pesquisa em educação, 

pois além de a entrevista ser um dos instrumentos básicos para a coleta de dados 
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ela possibilita a captação imediata da informação com o objeto de estudo, e facilita 

colher informações de pessoas que não se adequariam a outra técnica, como seria o 

caso de pessoas com pouca instrução formal por exemplo.  

Dentre os tipos de entrevistas podemos citar a estruturada ou padronizada de 

acordo com Ludke; André (2017, p.40) é usada quando se visa a obtenção de 

resultados uniformes entre os entrevistados, ou seja, necessita de uma ordem de 

perguntas e respostas. Já na entrevista do tipo semiestruturada Ludke; André (2017) 

fala que se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 

rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações. 

Cada técnica se adequa melhor a determinado contexto, a determinado 

ambiente em que a pesquisa se constitui. Na técnica de entrevista podemos utilizar 

dois tipos de instrumentos, a gravação direta e a anotação no decorrer da entrevista. 

Ludke; André (2002, p.43) relata que: 

 
A gravação tem a vantagem de registrar todas as expressões orais, 
imediatamente, deixando o entrevistado livre para prestar toda a sua 
atenção ao entrevistado. Por outro lado, ela só registra as 
expressões orais, deixando de lado às expressões faciais, os gestos, 
as mudanças de postura e pode representar para alguns 
entrevistados um fator constrangedor. Nem -todos se mantem 
inteiramente à vontade e naturais ao ter sua fala gravada (LUDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 37).  

 

Por isso que no ato da pesquisa precisamos nos adequar às técnicas que 

melhor se adaptam ao nosso objeto de estudo para que não haja certos 

desconfortos no decorrer da pesquisa. 

 Outra técnica de interrogação, de acordo com Gil, são os questionários que 

nesta investigação foram elaborados alguns para nos nortear durante a coleta de 

dados, dentre algumas perguntas realizadas podemos destacar: Professor qual foi 

sua trajetória educacional? O senhor fez magistério? Fez graduação? Na graduação 

estudou algo sobre educação rural? 

De acordo com GIL (2002): 

 
Analisando-se cada uma das três técnicas, pode-se verificar que o 
questionário constitui o meio mais rápido e barato de obtenção de 
informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o 
anonimato. Já a entrevista é aplicável a um número maior de 
pessoas, inclusive às que não sabem ler ou escrever. Também, em 
abono à entrevista, convém lembrar que ela possibilita o auxílio ao 
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entrevistado com dificuldade para responder, bem como a análise do 
seu comportamento não verbal. O formulário, por fim, reúne 
vantagens das duas técnicas, mas, em contrapartida, algumas das 
desvantagens tanto do questionário quanto da entrevista (GIL, 2002, 
p.115). 

 

 Podemos classificar o questionário em três categorias com perguntas abertas, 

fechadas e de múltipla escolha. Na categoria aberta ou livre o sujeito investigado 

pode responder livremente as perguntas, usando sua própria linguajem, emitindo 

sua própria opinião. Já na categoria fechada o participante deve escolher entre duas 

respostas sim ou não para responder as perguntas feitas, restringindo a liberdade de 

resposta do sujeito. Já na categoria múltipla escolha, são feitas de perguntas 

fechadas porém que podem ser selecionadas mais de uma resposta. 

Para se construir um questionário precisam-se direcionar as perguntas para o 

tema que é importante, e saber classificar as perguntas com a categoria que melhor 

se adequa ao sujeito da investigação. 
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4 EDUCAÇÃO DO CAMPO OU EDUCAÇÃO RURAL? 

 
Não entendia como a vida funcionava 

Discriminação por causa da sua classe e sua cor 
Ficou cansado de tentar achar resposta 

E comprou uma passagem, foi direto a Salvador. 
(Renato Russo) 

 

 A história da educação se perpassa por longos anos, e desde seu início 

sempre foi marcada por desigualdades e com uma educação excludente para as 

classes sociais menos favorecidas. O processo de instalação da educação no Brasil 

se inicia com um ensino rural, para famílias rurais. Porém ao se instalar, as escolas 

enfrentam uma série de problemas, sofrendo interferências diretas de outros 

organismos, tais como sistemas governamentais e instituições paralelas, no 

exercício de seu papel e função assim enfatiza Leite (1999).  

 

4.1 AVANÇOS OU RETROCESSOS 

 

Historiar a educação rural significou para nós entender uma modalidade de 

escola diante do projeto nacional de universalização do ensino primário. Souza 

(2006) ressalta sobre o modelo de escola em circulação, ou seja, um modelo cultural 

que emerge ainda no século XIX, mas que perdura por décadas em diversas 

localidades no Brasil. 

 
A moderna organização da escola primária tornou-se um modelo 
cultural em circulação adotado por vários países, resguardadas as 
peculiaridades locais. A generalização desse modelo foi rápida e a 
universalização situa a escola elementar no centro dos processos de 
transformação social e cultural que atingiram todo o Ocidente nos 
séculos XIX e XX (SOUZA, 2006, p. 36-37). 

 

 Foi a partir da I Conferencia Nacional Por uma Educação do Campo no ano 

de 1998 em Luziânia (GO), a expressão campo passou a substituir o termo rural. 

Com essa nova nomenclatura, a população do campo passa a ter uma significativa 

valorização. Se tornando uma educação específica e diferenciada para o processo 

de formação humano do sujeito do campo. 

A educação do campo não se criou do nada, ela surgiu das lutas dos 

movimentos sociais que se organizaram e foram à luta para conquistar seus direitos. 
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Devemos deixar claro a diferença que existe na nomenclatura quando retratamos o 

campo ao falar “Do” e “No” campo. Caldart (2002) vem falando sobre essa diferença. 

No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a 

uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à 

sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. 

O campo não é só o contrário de urbano, ele tem suas peculiaridades próprias 

que os diferencia um do outro. A área rural tem seus próprios ciclos, sua própria 

cultura, sua própria identidade. No entanto, é considerada lugar de atraso pelas 

autoridades, um lugar secundário que não necessita de tanta atenção e apoio por 

parte do governo. De acordo com Arroyo: 
 
Uma hipótese levantada com frequência é que nosso sistema escolar 
é urbano, apenas pensado no paradigma urbano. A formulação de 
políticas educativas e públicas, em geral, pensa na cidade e nos 
cidadãos urbanos como o protótipo de sujeitos de direitos (ARROYO, 
2007, p.158). 

 

Chamamos de “urbanocentrismo” esse tipo de situação, onde se prioriza 

apenas a área urbana e se esquecem do campo, de suas peculiaridades próprias de 

sua identidade e de sua cultura. 

 

4.2 LEIS QUE REGEM O CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

 A primeira Lei que tratou do ensino elementar ocorreu no período Imperial 

aprovada em 15 de outubro de 1827, logo após a primeira Constituição Federal de 

1824. Esta Lei foi promulgada por Dom Pedro I, e se tornou um marco para a 

educação Imperial da época. De acordo com a Lei em seu Art. 1º descreve que em 

todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverá escolas de primeiras letras 

que forem necessárias.  

 
Art. 6º. Os professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações 
de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as 
noções mais gerais de geometria prática, a gramática da língua 
nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião 
católica e apostólica romana, proporcionando a compreensão dos 
meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a 
Historia do Brasil (BRASIL, 1827). 
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Os relatórios do ministro do Império, Lino Coutinho de 1831 a 1836, 

denunciam as precárias condições de ensino e o fracasso da Lei de 15 de outubro 

1827. Conforme expõe o relatório houve um completo abandono do poder público 

quanto ao provimento dos recursos materiais, como os edifícios públicos previstos 

pela lei, e outros itens. 

O processo de implementação da Educação no Brasil passou por vários 

percalços durante a sua criação sofrendo desde o período colonial até os dias de 

hoje. Na constituição de 1891 podem-se ver relatos em documentos oficiais sobre o 

ensino público que era leigo, deste modo no Art. 72, paragrafo § 6º encontramos o 

seguinte: 

 
Art. 72. A Constituição assegura aos brasileiros e a estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos 
seguintes: 
§ 6º. Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos 
(BRASIL, 1891, p. 81). 
 

Já durante a década de 1930 começaram a surgir reformas significativas para 

a Educação no Brasil que se deu no início da Era Vargas. Em 14 de Novembro de 

1930 houve o Decreto de Nº 19.402 onde foi criado o Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública. 

O Brasil em suas constituições de 24 e 91 somente contemplou a Educação 

Escolar, em seu processo de criação. Sobre esse assunto relata Almeida (2005), o 

Brasil era um país nitidamente Rural. Ressaltamos que na legislação consultada não 

encontramos menção à educação rural. 

 
As posições do Estado traduzem-se em algumas ações reais, mas 
que não atendem o conjunto das necessidades do meio rural. 
Constatamos que houve um abandono dessas populações 
campesinas que permaneceram desassistidas, afastadas das 
melhorias educacionais, pois efetivamente os investimentos públicos 
concentram-se no modelo de urbanização que emergia no país 
naquele período (ALMEIDA, 2005, p. 279). 

 

Mesmo sendo o Brasil um país nitidamente agrário somente na constituição 

de 1934 é comtemplada pela primeira vez a educação rural. De acordo com Almeida 

(2005) o discurso educacional, ao longo da primeira República afirma que o homem 

do campo não precisaria de uma formação educacional qualificada como o homem 
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da cidade. Contudo assim como na área urbana o povo das localidades rurais 

também necessita de uma educação de qualidade e acessível.  

 
Art. 156. A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por 
cento, e os Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte por 
cento, da renda resultante dos impostos na manutenção e no 
desenvolvimento dos sistemas educativos.  
Parágrafo único - Para a realização do ensino nas zonas rurais, a 
União reservará no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas à 
educação no respectivo orçamento anual (BRASIL, 1934). 

 

Mesmo com a destinação de parte dos recursos financeiros para as escolas 

rurais percebemos que muitas escolas em Rondônia ainda eram e são precárias. 

 No dia 01 de novembro de 1937 por meio do golpe de Estado, foi instituído o 

Estado Novo, outorgando assim Getúlio Vargas a constituição de 1937, sendo 

caracterizada por uma República autoritária e prestigiando os grupos políticos. 

Contudo nas leis da Constituição Federal vemos a priorização de aspectos da 

educação rural como:  

 
Art. 132. O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e 
proteção às fundadas por associações civis, tendo umas e outras por 
fim organizar para a juventude períodos de trabalho anual nos 
campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o 
adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento dos 
seus deveres para com a economia e a defesa da Nação (BRASIL, 
1937). 

 

A Constituição em seu Art. 129, estabelece o dever das indústrias e dos 

sindicatos para com a educação: 
 
[...] É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na 
esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos 
filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o 
cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado, 
sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a 
lhes serem concedidos pelo Poder Público (BRASIL, 1937, p. 84). 
 
 

A Constituição de 1946 não efetivou muitas alterações na Educação, mesmo 

assim acabou com a obrigatoriedade das empresas agrícolas de ofertarem o ensino 

para seus trabalhadores. Na Constituição de 1967 as empresas industriais e 

comerciais eram obrigadas a promoverem a aprendizagens a seus trabalhadores 

menores. 
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Art. 166. A educação é direito de todos e será dada no lar e na 
escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana. 
 
IV - as empresas industrias e comerciais são obrigadas a ministrar, 
em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, 
pela forma que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos 
professores. 

 

A quinta constituição da República e a sexta do Brasil foi outorgada em 24 de 

janeiro de 1967, elaborada pelo Congresso Nacional. Onde estabelece em seu Art. 

170 a obrigatoriedade que as empresas comerciais, industriais e agrícolas têm de 

estabelecer o ensino primário para os filhos dos seus empregados. 

 
A vinda para o meio urbano não é propriamente uma escolha, é tão 
somente a única alternativa que se apresenta. Via de regras as 
pessoas não estavam preparadas profissionalmente para a inserção 
nas ofertas de trabalho nas cidades, por isso não conseguiam 
ocupação e suas expectativas de uma vida melhor logo se viam 
frustradas. Restava a marginalização e a exclusão social (ALMEIDA, 
2005, p. 181). 

 

No mandato do Presidente/General João Figueiredo em pleno contexto do 

regime militar foi aprovado a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 

5692/71 na data de 11 de agosto de 1971, onde em alguns de seus artigos 

referendava a educação do campo, abrindo mesmo que teoricamente espaço para 

as áreas rurais do país. Assim como discorre no Art. 11 paragrafo § 2º que diz: “Na 

zona rural, o estabelecimento poderá organizar os períodos letivos, com prescrição 

de férias nas épocas do plantio e colheita de safras, conforme plano aprovado pela 

competente autoridade de ensino”.  

 Os anos 70 ficaram significativamente marcados pela criação de projetos que 

pudessem contribuir para extinguir o analfabetismo no Brasil, pelo menos na letra da 

Lei. 

Já na Constituição de 1988 podemos ver em seus artigos o ato de 

democracia para com a sociedade onde relata em seu Art. 205. A educação é um 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
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preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 

1988). 

Em 20 de dezembro de 1996 é criada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, sendo um marco para a Educação no Brasil, funcionando como uma 

engrenagem de grande importância para a constituição e funcionamento do ensino 

educacional. A Lei nº 9.394/96 (LDB) estabelece que:  

 
Art. 278. Na oferta da educação básica para a população rural, os 
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente. 
I — conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;  
II — organização escolar própria, incluindo a adequação do 
calendário escolar as fases do ciclo agrícola e as condições 
climáticas; 
III — adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

A Resolução N° 11/CME – 2010 institui normas para educação básica nas 

escolas do campo na Rede Municipal de Porto Velho, entre seus diversos artigos 

podemos destacar: 

 
Art. 1 °. As escolas do campo devem garantir um ensino voltado às 
necessidades locais regionalizadas, elaborar seus projetos político 
pedagógico, com observância nesta normativa [..] Art. 3° - O Poder 
Público Municipal, dada a importância da escola do campo do 
exercício da cidadania plena, no que dispõe os direitos 
constitucionais da pessoa, deve garantir ao educando o acesso a 
permanência na escola e um ensino próprio à sua realidade local, 
principalmente no que diz respeito à cultura e ainda, garantir a 
universalização do acesso da população do campo à Educação 
Básica no campo e para o campo (BRASIL, 2010, p. 2). 

 

Esta Diretriz vem ao encontro das normas e princípios para que se 

desenvolva o atendimento de políticas públicas para a educação básica no campo. 
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5 OS PROFESSORES DE ONTEM PARA O AMANHÃ 

 

Falar dos professores de ontem é falar do contexto em que eles tinham para 

ensinar, o contexto em que viviam e o de como ensinavam. Esses professores eram 

chamados de leigos, pelo fato de não terem uma formação considerada adequada, 

mas quem disse que para o contexto educacional que se encontravam eles não 

eram adequados? Precisamos antes de qualquer coisa conhecer sobre esse sujeito 

tão importante.  

 

5.1 O PROFESSORADO DA ESCOLA RURAL 

 

 Os professores que hoje se encontram nas salas de aula da escola rural, são 

professores que sofrem as mazelas de uma formação que não os preparou para 

uma realidade diferente da área urbana. Foi uma educação que priorizou somente o 

urbano as escolas urbanas e deixou que o rural caísse no esquecimento. De acordo 

com as Diretrizes Operacionais Para a Educação Básica do Campo, Art. 13: 

 
Art. 13 Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que 
orientam a Educação Básica no país, observarão, no processo de 
normatização complementar da formação de professores para o 
exercício da docência nas escolas do campo, os seguintes 
componentes: 
I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das 
crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da 
qualidade social da vida individual e coletiva, da região, do país e do 
mundo; 
II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, 
a diversidade cultural e os processos de interação e transformação 
do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e 
tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das 
condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a 
convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas( 
CNE/CEB Nº 1 de 2002, p.25). 

 

 Os professores que estão na sala de aula do rural, são professores que vem 

da cidade sem nenhum preparo ou sem nenhum tipo de aproximação da escola rural 

do contexto que ali se encontra e trazem consigo ensinamentos voltados 

especificamente para o contexto urbano. Assim como relata Arroyo sobre a vinda da 

cidade para o campo:  

 



34 
 

  

Os profissionais não teriam que se deslocar ao campo por umas 
horas e trabalhar nas precárias e dispersas escolas rurais, nem seria 
mais necessária qualquer adaptação à realidade rural, os alunos são 
deslocados para as escolas urbanas, com professores urbanos e 
colegas urbanos. As crianças, adolescentes ou jovens do campo 
esqueceriam sua identidade e cultura para serem socializados junto 
à infância, adolescência e juventude urbanas, com identidade e 
cultura urbana. Políticas que expressam o total desrespeito às raízes 
culturais, identitárias dos povos do campo (ARROYO, 2007, p.159). 

 

É justamente esse o contexto que temos visto, o deslocamento de 

professores que saem da área urbana e vão para o rural. São professores que não 

tem nenhum conhecimento, que não foram preparados no ensino superior e que não 

procuraram nenhum tipo de estudos relacionados ao rural. Mas por que não 

procuram? Por que o sistema governamental não oferece subsídios para a 

educação se estender para o rural, não dão ensinamentos nas instituições 

superiores que tratem do rural, da escola rural.  

 Há uma cultura urbana mas também uma cultura da terra, do campo. A escola 

é um ambiente social de formação para o sujeito levando em conta a identidade 

cultural de cada um destes. 

 

5.2 ACHADOS DA PESQUISA EMPÍRICA  

 

 Para melhor compreensão da escola rural, dos fazeres do ser professora 

realizamos uma entrevista sobre a trajetória educacional. Deste modo indagamos as 

relações de uma professora rural com o magistério, ou seja, seu percurso de 

formação. 

 
Fiz magistério no instituto estadual de educação Carmela Dutra. 
Sempre estudei em escolas públicas e até iniciei minha graduação 
em pedagogia, porém devido a problemas pessoais, acabei 
desistindo. Não tive nenhuma formação ou estudos específicos sobre 
educação rural.  (LAMARÃO, Alexandra Brasil, Porto Velho, 29 de 
outubro 2018. Entrevista concedida à Jully Inglez da Silva). 

 

No fragmento de entrevista é possível verificarmos que a colaboradora 

menciona que a formação que lhe habilitou para o exercício do magistério rural não 

contemplou em nenhum momento as especificidades dos sujeitos que vivem do 

campo e no campo. Esse fato é um dos balizadores de que os processos de 
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formação para o exercício da docência são essenciais e de responsabilidade das 

administrações públicas. As denúncias, muitas vezes infundadas de que o docente é 

o único responsável pelos processos de ensino e aprendizagem sem que haja a 

problematização dos contextos sociais que impediram e impedem ao professorado 

rural acessar cursos de formação para a docência é de fato um agravante. 

Falar da formação docente para o exercício do magistério rural é também 

falar da existência de uma rede doméstica de ensino, tal rede muitas vezes não 

contou com o amparo legal das administrações, deste modo a professora 

colaboradora também anuncia de modo indireto que aprendeu seu ofício no 

exercício constante da docência. Neste ponto o saber da experiência é um dos 

componentes essenciais, talvez o único diante do quadro de abandono das escolas 

rurais. 

 
Os saberes da experiência são compostos por objetos-condições nos 
quais estão inclusas as relações e interações que os professores 
constroem com os demais atores em sua prática; as normas e 
obrigações sob as quais precisam trabalhar; e a instituição como 
meio composto por diversas funções. Em relação a esses objetos é 
que se estabelece, segundo os autores, uma distância entre os 
saberes da formação e os saberes da experiência, que é vivida de 
maneira diversa pelos profissionais, principalmente nos anos iniciais 
da carreira. Alguns rejeitam a formação recebida, outros a reavaliam 
à luz das aprendizagens adquiridas e outros, ainda, julgam essa 
contribuição de uma forma mais específica, apontando aquilo que foi 
útil (ZIBETTI, Marli Lúcia Tonatto; SOUZA, 2007, p. 250). 

 

No excerto acima verificamos que há uma possibilidade de composição dos 

saberes das experiências com os saberes da formação, porém na investigação 

tornou-se premente que o destaque é sobre as experiências, ou seja, a professora 

se tornou professora e por anos e mais anos exerceu a docência rural sem o curso 

de formação inicial (graduação), com a conivência da administração pública. Outro 

detalhe que nos chamou atenção diz respeito as dificuldades da professora em 

acessar aos estudos e/ou pesquisas sobre as especificidades do meio rural, deste 

modo a colaboradora menciona que “nos dias atuais há professores com graduação, 

algo diferente do contexto em que trabalhei na escola rural, mesmo assim esses 

professores graduados de hoje assim como eu, nunca tiveram contato com estudos 

sobre educação rural” (LAMARÃO, 2018). 
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 Observamos que a professora Lamarão possui 14 anos de magistério, a 

maior parte atuando em escolas rurais na região de Porto Velho. Ao logo de seu 

percurso profissional se deparou com muitas peculiaridades, entre elas destacamos 

as dificuldades enfrentadas “falta de infraestrutura adequada para trabalhar, falta de 

materiais pedagógicos, sala superlotadas, dentre outras” (LAMARÃO, 2018). As 

escolas rurais de fato estão entre as instituições de ensino que apresentam quadro 

bastante delicado ao tratarmos de questões básicas a exemplo da falta de 

infraestrutura adequada, livros didáticos, merenda escolar, água potável, instalações 

sanitárias apropriadas, laboratórios de informática, bibliotecas, pátio coberto, 

brinquedo para as crianças, mobília, entre outros. Essa realidade ainda é muito 

presente nas escolas rurais de Porto Velho, escolas de uma sala só, escolas em 

condições precárias. Essa é a realidade em que a professora Lamarão nos remete, 

um tanto quanto problematizadora e enunciadora das mazelas, dos assombros 

frente ao fazer docente junto a crianças. 

 As explicações acerca das indagações sobre a escolha para o exercício do 

magistério no meio rural apontam para uma necessidade de trabalhar, mas em 

nenhum momento constatamos que o magistério rural é visto e/ou percebido na 

condição de desprezo pela professora colaboradora. Deste modo ao ser indagada 

se foi uma opção trabalhar na escola rural observamos as situações impostas pelo 

processo de produção capitalista e as alternativas para sobreviver. 

 
Iniciei minha atividade laborativa em escola urbana. Na verdade, foi a 
única opção que tive para obter uma ‘estabilidade profissional’. Fiz 
um concurso da Prefeitura Municipal de Porto Velho para trabalhar 
no distrito de Jaci-Paraná, como eu era recém-viúva e necessitava 
sustentar a minha família, acabei aceitando ir trabalhar na Vila da 
União Bandeirantes, que fica na zona rural do município a quase 200 
km da capital (LAMARÃO, Alexandra Brasil, Porto Velho, 29 de 
outubro 2018. Entrevista concedida à Jully Inglez da Silva). 

 

De imediato percebemos que os motivos pela escolha da escola rural na 

condição de lócus para o exercício do magistério foi a única alternativa para 

sustentar a família. A escola rural em termos geográficos é significativamente 

distante da capital Porto Velho (centro urbano), fica situada em um dos distritos de 

Porto Velho. A colaboradora não relatou em nenhum momento desprezo pela escola 

rural, ao contrário parece que houve um encontro, uma certa identificação e 
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consequentemente a apropriação das culturas escolares do meio rural para o efetivo 

exercício da docência junto a crianças. 

Sobre as concepções de infâncias que existem e/ou circulam a partir do 

pensar e do fazer docente da professora foi possível verificar uma certa plenitude. 

 
Sinceramente, acredito que todos os professores externem 
concepções de infâncias, onde a criança é um ser em formação e 
como tal necessita de todo o apoio possível para sua formação 
plena, independente de onde viveu, se no campo ou na cidade 
(LAMARÃO, Alexandra Brasil, Porto Velho, 29 de outubro 2018. 
Entrevista concedida à Jully Inglez da Silva). 
 

 A ideia de uma infância a ser completada ainda é significativa e circula em 

muitos lugares, talvez pelo fato de vincular o cuidar na perspectiva da proteção, 

deste modo as infâncias desaparecem para a solidificação da ideia de sujeitos 

totalmente dependentes, inconclusos, receptores de cuidados e quase isentos de 

protagonismos. Em perspectiva contrária apresentamos a necessidade de melhor 

entendimento da criança na condição de sujeito social, sobre esse ponto Benjamin 

(2002) nos ajuda. 

Benjamin considerava as crianças como sujeitos sociais; essa dimensão 

revela-nos parte da discursividade que estabeleceu em seus estudos.   

 
[...] Benjamin revela um profundo e sensível conhecimento sobre a 
criança como indivíduo social e fala de como ela vê o mundo com 
seus próprios olhos; não toma a criança de maneira romântica ou 
ingênua, mas a entende na história, inserida numa classe social, 
parte da cultura e produzindo cultura (KRAMER, 2007, p. 31). 

 

Uma das preocupações de Benjamin é sobre parte da produção cultural, em 

nosso caso entendemos que e escola é um dos lócus para as trocas culturais, seja 

discursivas, visuais, gestuais entre outras, e nesse ponto a criança de fato e criadora 

de culturas diversas, é protagonista. “Percebe-se, desta forma, que a dimensão 

filosófica, bem como a política, estão calcadas na história e se voltam à cultura.” 

(KRAMER, 2007, p. 31). 

Sobre as práticas pedagógicas a colaboradora menciona a importância das 

atividades lúdicas, algo que ainda nos remete ao debate das culturas que circulam. 

Deste modo as práticas pedagógicas relevantes para os professores das escolas 

rurais devem contemplar: 
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Respeito próprio e aos seus colegas, alunos, pais e comunidade em 
geral, atividades lúdicas que leve em consideração a realidade do 
aluno ao mesmo tempo o preparo para futuras aprendizagens, estar 
aberto a ouvir e aprender com as experiências trazidas pelos alunos. 
(LAMARÃO, Alexandra Brasil, Porto Velho, 29 de outubro 2018. 
Entrevista concedida à Jully Inglez da Silva). 

 

Muitos são os detalhes abordados no excerto de entrevista, entre eles 

destacamos as atividades lúdicas, e as aprendizagens, ambas no plural, nesse 

ponto as culturas são produzidas e circulam também nos espaços escolares. As 

crianças na condição de protagonistas são de fato seres repletos de saberes. 

 Por fim, a escola rural na perspectiva da colaboradora é vista na condição de 

algo necessário desde que apresente sentidos para seus agentes.  

 
Seria uma escola onde a vivência do aluno seria respeitada, onde o 
currículo e programas estivessem voltados as necessidades dos 
alunos e onde principalmente o material pedagógico e didático 
levassem em consideração a realidade em que a escola está 
inserida, é claro que também haveria as informações inerentes a 
todo um contexto social, econômico e cultural nacional e mundial 
(LAMARÃO, Alexandra Brasil, Porto Velho, 29 de outubro 2018. 
Entrevista concedida à Jully Inglez da Silva). 

 

A escola rural continuará a ser um sonho possível, uma utopia diante das 

incertezas e mazelas que caracterizam esse fragmentado direito social no meio 

rural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizar esta pesquisa nos permitiu entrar no ambiente educacional de 

algumas escolas rurais do Município de Porto Velho e ver na prática qual é o 

discurso do professorado rural sobre a infância e saber quem são esses professores 

que estão em constante “luta” pela sobrevivência e “construção” de uma escola em 

que haja minimamente condições legais para o exercício da docência.  

Pudemos perceber também o quanto é importante historiar sobre a educação 

rural, pois a escola na condição de instituição escolar no pode cair no esquecimento 

da sociedade. Realizar a investigação foi de fato fomentam estudos científicos que 

engrandecem o meio rural e a nós próprios na condição de sujeitos inacabados 

como mencionava Freire (1996). 

 Esta pesquisa objetivou analisar o discurso do professorado da escola rural, e 

segundo este a escola falta de tudo, falta infraestrutura, falta matérias pedagógicos, 

falta acesso a formação inicial adequada entre outros, em síntese as faltas nos 

remetem ao frágil processo de construção, implementação e avaliação das políticas 

públicas para o campo da educação, situação que se agrava nas escolas rurais. 

 Sobre as concepções de infâncias percebemos um descompasso, ou seja, as 

crianças são vistas por um lado na condição de detentoras de direitos e por outro na 

condição sujeitos que não possuem autonomia e consequentemente necessitam dos 

conceitos dos adultos. 

Fica-nos evidente a importância de investimentos financeiros para o 

magistério rural, seja na formação inicial ou continuada de professores, na produção 

de materiais pedagógicos específicos, bem como na adequação de prédios, 

mobiliários, construção de laboratórios e bibliotecas, entre outros, destinados às 

escolas rurais. 

A história da educação é uma história cheia de banzeiros, tanto para a área 

urbana quanto para a área rural. O campo sempre esteve cheio de problemas, 

sofreu e ainda sofre as mazelas de um modelo de escola prioritariamente pensado 

para o meio urbano, e falta de uma formação adequada para os professores que 

estão inseridos no ambiente educacional rural. 

  



40 
 

  

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Dóris Bittencourt. A educação rural como processo civilizador. In 
Histórias Memórias da educação no Brasil, vol. III século XX / Maria Stephanou, 
Maria Helena Camara Bastos (Org.). RJ: Vozes, 2005. 

ARROYO, Miguel Gonzalez. Políticas de Formação de Educadores (as) do 

Campo. IN Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007. 
Disponível em http://www.cedes.unicamp.br 

BARROS, Josemir Almeida. Organização do ensino rural em Minas Gerais, suas 

muitas faces em fins do XIX e início do XX (1899 – 1911). 349 f. (Doutorado em 
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, 2013. 

BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São 
Paulo: Editora 34, 2002. 

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma 
introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994. 

BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do 
Brasil: promulgada em 16 de julho de 1934. 

BRASIL. Constituição (2010). Resolução nº 11, de 201 0. Resolução. Porto Velho, 
RONDÔNIA. 

BRASIL. Constituição Brasileira de 1937. 

BRASIL. Constituição Brasileira de 1946. 

BRASIL. Constituição Brasileira de 1967. 

BRASIL. Constituição Brasileira de 1988. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).14 ed. Lei Federal 
nº 9.394, de 26/1 2/1 996.55. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 5.692 de 
dezembro de 1971. 

CALDART, R. S. A escola do campo em movimento. In: Por uma educação básica 

do campo, nº 3. Brasília: Articulação Nacional por uma Educação Básica do 
Campo,2002. 

CESAR, CHICO. Reis do Agronegócio. Disponível em: 
<https://www.letras.mus.br/chico-cesar/reis-do-agronegocio/> Acesso em: 
21/11/2018. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 25 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 



41 
 

  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 

KRAMER, Sônia; LEITE, Maria Isabel (Org.). Infância: fios e desafios da pesquisa. 9 
ed. São Paulo: Papirus, 2007. 

LEITE, Sérgio Celani. Escola rural urbanização e políticas educacionais. São 
Paulo: Cortez, 1 999. 

LÜDKE, Menga. ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em educação: Abordagens 
qualitativas. 2 ed. Rio de Janeiro: E.P.U., 201 7. 

MAIA, TIM. Azul da Cor do Mar, Disponível em: <https://www.letras.mus.br/tim-
maia/48917/> Acesso em 21/11/2018. 

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade. Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril de 2002. Instituiu as 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Diário 
Oficial da União, Brasília DF, 9 de abril de 2002. Seção 1. 

NOSELLA, Paolo; BUFFA, Ester. Instituições escolares: por que e como 
pesquisar. Campinas: Alínea, 2009 

SOUZA, Maria Antônia de, SANTOS, Fernando Henrique Tisque dos. Educação do 

Campo: Prática do Professor em Classe Multisseriada. Diálogo Educ., Curitiba, v. 
7, n.22, set./dez.2007. Disponível em: 
<http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/dialogo?dd1 =1 584&dd99=view&dd98=pb> 
Acesso em set.2018 

RICHARDSON, Robert Jerry. Pesquisa Social Métodos e Técnicas. São Paulo: 
Atlas, 1999. 

Russo, Renato. Faroeste Caboclo. Disponível em: 
<https://www.cifraclub.com.br/renato-russo/faroeste-caboclo/letra/>. Acesso em: 
21/11/2018. 

ZIBETTI, Marli Lúcia Tonatto; SOUZA, Marilene Proença Rebello de. Apropriação e 
mobilização de saberes na prática pedagógica: contribuição para a formação de 
professores. EDUCAÇÃO E PESQUISA, São Paulo, v.33, n.2, p. 247-262, maio/ago. 
2007. 

 

 


