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RESUMO 
 
O presente trabalho de conclusão de curso tem, tem como objetivo analisar a Educação do 
Campo e suas Práticas Pedagógicas em Humaitá-AM. A metodologia está pautada numa 
abordagem qualitativa, com a pesquisa de campo, os instrumentos utilizados para a coleta 
foram a entrevista e a observação direta. Após a realização da pesquisa, estudos e análises 
realizadas para elaboração deste TCC, podemos constatar que a educação no campo tem 
uma grande defasagem quando se trata em educação. Podendo citar as estruturas onde se 
recebe as crianças para a serem ministrados os conteúdos, os professores despreparados, 
os meios de transporte que as crianças necessitam para chegar até a escola e muitas 
dificuldades encontradas no decorrer da caminhada. A escola é um dos lugares de 
aprendizagem e é de fundamental importância que os sujeitos sejam compreendidos desde a 
sua origem. No Brasil a partir da última década vem sendo discutida a diversidade 
sociocultural, onde esse reconhecimento se deu a partir das lutas sociais e políticas de muitos 
movimentos sociais do campo e da sociedade. A educação do campo vem conquistando 
espaço, nos últimos anos, nos debates e nas políticas educacionais no Brasil. Este fato 
merece nossa reflexão, diante do contexto em que ele se manifesta.  
 

Palavras chave: Práticas Pedagógicas, Educação do campo, Movimentos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



This course conclusion paper has as its theme Field Education and its Pedagogical Practices 
in Humanity-AM. Its objective is to analyze the Field Education and its Pedagogical Practices 
in Humanity-AM. The methodology is based on a qualitative approach, with field research; the 
instruments used for the collection were the interview and direct observation. After conducting 
the research, studies and analysis carried out to elaborate this TCC, we can see that education 
in the field has a great lag when it comes to education. They can mention the structures where 
children are received to be taught the contents, the unprepared teachers, the means of 
transport that children need to get to school and many difficulties encountered during the walk. 
School is one of the places of learning and it is of fundamental importance that the subjects 
are understood from their origin. In Brazil, since the last decade, sociocultural diversity has 
been discussed, where this recognition came from the social and political struggles of many 
social movements in the countryside and in society. Rural education has been gaining ground 
in recent years in debates and educational policies in Brazil. This fact deserves our reflection, 
given the context in which it manifests itself. 
 
Keywords: Pedagogical Practices, Rural Education, movements social. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é parte importante na formação dos 

futuros professores, pois nos oportuniza realizar pesquisa no campo educacional. O 

desenvolvimento desta temática “Educação do Campo e suas Práticas Pedagógicas 

em Humaitá-AM, foi realizada na Escola Municipal Rural Cristo Rei, que está 

localizada na Comunidade de Cristo Rei, nas margens do Rio Uruapiara, afluente do 

Rio Madeira, margem direita, no Distrito de Auxiliadora, Município de Humaitá, no 

Estado do Amazonas, Brasil. 

Inicialmente gostaria de apresentar a minha trajetória de vida acadêmica na 

pesquisa científica. Chamo-me Lecymara Gonçalves Neves, nascida em 25/01/1993, 

na cidade de Humaitá-AM, filha de Lauro Rocha Neves e Benedita Gonçalves 

Nogueira, venho de uma família humilde nascida e criada na zona rural, mas 

batalhadora. Meu interesse nesta pesquisa foi porque já fui aluna dessa escola, pois 

fez parte da minha infância e puder ver que no decorrer de muitos anos quase nada 

foi mudado, com isso me fez querer fazer esta pesquisa a campo para compreender 

esta situação. 

Iniciei meus estudos aos oitos anos de idade sendo inserida na rede de ensino 

2001 até 2009 na Escola Municipal Rural Cristo Rei. Portanto, cursei da 1ª ao 9ª ano 

em uma Escola do Campo, em que preparava crianças e adolescentes para o futuro. 

Porém terminei o ensino médio na cidade de Humaitá no Colégio Estadual Plínio 

Ramos Coelho de 2010 até 2012. Entrei no ensino superior em 2015, mas, por motivo 

da greve comecei os estudos somente em 2016. 

A Escola Municipal Rural Cristo Rei logo quando foi fundada tudo era difícil 

porque não tinha profissionais qualificados para o ensino e a estrutura do prédio era 

muito precária. A escola não possuía ventiladores nas salas de aula onde os alunos 

se encontravam com muitas dificuldades no aprendizado pelo ambiente ser muito 

quente e não ter climatização adequada, era uma construção muito pequena, com 

apenas três salas de aula, um banheiro, uma cozinha, uma secretaria ou seja, não 

oferecia estrutura física adequada. No ano 2009 foi construída uma nova escola, 

conforme podemos observar na figura abaixo: 
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Figura 1 - Escola Municipal Rural Cristo Rei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves (2019) 

 

Essa nova estrutura é mais ampla e oferece mais condições de estrutura física 

para o desenvolvimento das atividades escolares, proporcionando aos alunos 

espaços mais confortáveis, além de atender um maior número de alunos de várias 

comunidades. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa a campo foi cansativa, senti muitas 

dificuldades com muito esforço conseguir realizá-lo, pois o deslocamento para a 

comunidade é bastante difícil por ser distante da sede do município, tive que pegar o 

barco e viajei a noite toda para chegar em Uruapiara. A pesquisa foi realizada através 

de entrevista e observação direta no intuito de coletar informações e dados, a mesma 

foi desenvolvida com alguns professores e gestora da escola.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar a Educação do Campo e suas 

Práticas Pedagógicas em Humaitá-AM, apresentando meios facilitadores que ainda 

não são utilizados na proposta da escola do campo, (apresentando e comparando a 

referida escola). Eu, uma estudante, concluinte do curso de Pedagogia no ano 2019 

da Universidade Federal do Estado do Amazonas, nascida na zona rural, onde cursei 

até o ensino fundamental na referida escola, apresentando as dificuldades e avanços 

na maneira de se trabalhar a educação do campo atualmente. 

Nossa finalidade é apresentar contribuições para que os educadores da Escola 

Municipal Cristo Rei, tenham uma nova visão da realidade educacional do Campo, 

não somente da educação em que estão inseridos, como também da educação de 
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modo geral, assim os educadores podem buscar e contribuir a uma práxis pedagógica 

e educativa dentro de sua realidade, estando eles assim, sempre em busca do novo 

conhecimento na educação, para desenvolver a criatividade e autonomia do 

educando, proporcionando o despertar e capacitando-os para caminhar na sua 

realidade. 
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1. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL 
 

A educação do campo no Brasil houve vários movimentos sociais que 

marcaram histórias de lutas da população brasileira pelos seus direitos e melhorias 

na educação para os trabalhadores do campo.  

O direito à educação era para poucos, mas principalmente daqueles que se 

configuravam como a classe privilegiada, tanto socialmente quanto economicamente. 

Neste contexto, não seria possível se pensar desenvolver um sistema de ensino ou 

até mesmo uma escola que viesse atender aos interesses das populações do campo.  

Apesar de existir escolas rurais, o campo ainda era visto como um lugar de 

atraso, pois as pessoas que moravam no campo eram vistas como pessoas atrasadas 

e os sujeitos ignorantes, exaltando o modo de vida urbano e desvalorizando a vida no 

campo. Assim, comungando com a ideia de que as populações rurais não 

necessitariam de preparação, que para trabalhar na roça não necessitava de 

conhecimentos científicos.  

A educação ainda focaliza as instituições de ensino estabelecidas nas grandes 

cidades, não considerando o modo de vida da população do campo, desvalorizando 

o ensino dos trabalhadores, as suas necessidades e especificidades do campo. 

Com isso a população do campo passou a se organizar e lutar por questões 

relacionadas a terra e, principalmente, a educação que realmente pudesse atender as 

necessidade e anseios dos trabalhadores do campo. Assim, 

Os movimentos sociais do campo são os principais responsáveis pela 
inserção da questão agrária como elemento imprescindível para a 
melhoria das condições de vida e de trabalho dos povos do campo e 
para o desenvolvimento do campo. As causas defendidas por esses 
movimentos representam o que existe de mais atual na questão 
agrária. Camponeses (as) sem terra, com pouca terra, ameaçados 
pelo modelo agrícola dominante ou insatisfeitos com ele, formam 
esses movimentos, (PIRES, 2012, p. 42). 

A situação dos povos do campo começa a ficar insustentável, a população se 

desloca para a cidade em busca de melhores condições de vida, isso causou 

problemas na organização das cidades, considerando o grande número de pessoas 

que migraram do campo para a cidade. Problemas como a violência, o surgimento 

das grandes favelas, os problemas para atender às questões de saúde e educação, 

foram preocupando o governo que entendeu que deveria atender um mínimo 

necessário para que essa população permanecesse no campo.  
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A Educação do Campo passou a existir com valores mais humanistas e com 

princípios educativos ligadas às ideias da educação popular vindo do povo. Devendo 

se originar dos conhecimentos oriundos do meio rural, da vida e do trabalho das 

pessoas que ali residem para o conhecimento cientificamente sistematizado. Desta 

forma, 

Os estudantes deveriam se envolver em ações concretas de trabalho 
social que pudessem, ao mesmo tempo, servir de base para um 
trabalho rigoroso da escola com o conhecimento, e ajudar a enfrentar 
os problemas que vivenciavam com seus pais. A escola era chamada 
a ajudar na compreensão das questões postas pela realidade, a tomar 
posição e agir organizadamente diante do que estas questões exigem, 
articulando teoria e prática (CALDART, 2012, p. 32). 

Desta forma, Caldart (2012) nos explica que as primeiras ações práticas para 

a transformação da escola se consolidou no âmbito do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais como um procedimento dialógico que integrou o seu modo de ver e fazer a 

escola de outras práticas de ensino e de escola encontrados em diferentes momentos 

e espaços educativos. Este processo decorre da busca por compreender os 

procedimentos históricos, metodológicos e teóricos em que se constituem, além do 

entendimento dos seus próprios processos formativos. 

Diante dessas lutas e conquistas a Educação do Campo vem ganhando espaço 

na busca pela melhoria do ensino e aprendizado desde os movimentos sociais do 

campo, na perspectiva da construção de uma educação humana voltada para todos, 

assim, articulada a vida, ao trabalho, a cultura, e aos saberes das práticas sociais do 

Campo. Ela promove a formação integral da pessoa, de forma que valorize o local e 

as vivências ali desenvolvidas, considerando seus saberes como conhecimento 

construído historicamente. De forma geral o principal objetivo destas lutas era 

assemelhar ao máximo a população brasileira culturalmente e diminuir o índice de 

analfabetismo no território brasileiro. 

No entanto, as conquistas decorrentes dos movimentos sociais, evidencia que 

é importante adotar uma nova forma de ensinar e aprender de acordo com cultura e a 

realidade da população do campo, onde muitos trabalhadores possam aprender numa 

perspectiva de autonomia e liberdade para construir novos conhecimentos. Nesse 

contexto, iremos apresentar um breve histórico da educação do campo no Estado do 

Amazonas e no munícipio de Humaitá-AM. 
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1.1.  Educação do Campo no Amazonas 
 

A educação do campo no estado do Amazonas, ainda há muitas conquistas a 

serem alcançadas. Como podemos perceber são apresentadas as mesmas 

dificuldades nas escolas do campo como as de todos os estados brasileiros, ou seja, 

a população amazonense também deve cobrar a implantação e melhorias de 

infraestrutura nas escolas do campo. Sabendo que há necessidade no ensino, falta 

de materiais didáticos, estrutura física adequada, falta de professores qualificados 

para atender os alunos, principalmente da falta de políticas públicas para resolver os 

problemas que o ensino público apresenta nas escolas do campo. Assim, 

[...] baixa remuneração do corpo docente, as precárias condições de 
trabalho oferecidas pela maioria das escolas, a inexistência de uma 
política de expansão da rede física escolar e, principalmente, as 
condições de vida de grande parte da população, em especial para os 
que vivem no interior e na periferia da capital, onde se verificam os 
maiores índices de evasão e de repetência (BEZZERA, 1998, p.139). 

 

Desta forma, as atuações educativas na situação amazônica devem privilegiar 

a autonomia do sujeito garantindo do mesmo modo uma educação de qualidade, 

social, um currículo que aumente os saberes locais, regionais, econômicos e sociais 

da população. 

De acordo com a Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 

do Campo, destaca-se que: 

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação 
brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da 
pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em 
si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O 
campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não urbano, é um 
campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos 
com a própria produção das condições da existência social e com as 
realizações de sociedade humana (BRASIL, 2001, p.1). 

 

Compreende-se que o grande desafio exposto pelas escolas do campo é 

conhecer a situação do aluno para que assim possam trabalhar de acordo com suas 

existências, desta forma, trazer a realidade do aluno para sala de aula, de tal modo 

que ele possa se sentir mais à vontade para compartilhar suas experiências e 

expressar seus conhecimentos adquirido. 
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No entanto, além de todos os problemas físicos encontrados pelas escolas do 

campo, outro motivo que exigido para que ocorra de fato uma educação de qualidade 

diz respeito a formação de professores, pois muitos deles não possuem graduação 

específica para ministrarem em quaisquer disciplinas, e saber que esses professores 

também trabalham com turmas multisseriadas nas escolas do campo. Sabemos que 

isso atrapalha mais ainda o trabalho do professor dentro de sala de aula, pois os 

alunos precisam de uma atenção maior, o que requer mais esforço e dedicação por 

parte dos professores, contudo, na maioria das vezes acaba desenvolvendo uma 

aprendizagem defasada. 

Consideramos, diante de várias lutas por uma educação de qualidade, as 

escolas do campo no Amazonas continuam abandonadas pela parte do governo, 

como falta de estrutura física adequada, professores capacitados para desenvolver 

um trabalho de qualidade, falta de matérias pedagógicos e transporte escolar, pois 

percebe-se que nem tudo que é exposto na lei é desenvolvido em prática.  

 
 

1.2. Educação do Campo em Humaitá-AM 
 

Humaitá é um município brasileiro que está localizado no interior do Amazonas, 

pertencente à mesorregião do Sul amazonense e microrregião do Madeira. De acordo 

com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua 

população total é composta de 55.080 habitantes em 2019. 

Com isso, pretendemos apresentar um breve panorama a respeito da educação 

do campo no município de Humaitá/AM, ou seja, iremos descrever como se organizam 

as escolas dessas áreas rurais, bem como analisar quais foram os avanços e alguns 

dos desafios enfrentados por essas populações que necessitam dessas escolas.  

De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) no segundo semestre do ano de 2019, a secretaria é responsável 

por cinquenta e oito (58) escolas situadas na zona rural. No quadro um (01) pode ser 

analisado as escolas municipais que estão distribuídas na zona rural do referido 

município, essas escolas se subdividem em 10 polos. 

O funcionamento do sistema de ensino das escolas do campo do município 

está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, como 
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merenda escolar, transportes escolares, materiais pedagógicos entre outros recursos 

financeiros. 

 

Quadro 1: Escolas do Campo distribuídas por polos 
Polos Escolas Localidades Nº de alunos 

 
I 

Edmee Brasil Mirari- Rio Madeira 36 

Santo Antônio Ilha do Tambaqui 22 

Aurea Stela Mariúba Marques Barreira do Tambaqui 11 

Zamee Brasil Sossego 08 

Nossa Senhora das Dores Flexal- Rio Madeira 11 

São Miguel Barro Vermelho 11 

São Jorge Paraiso Grande 19 

 
 
 
 

II 

Escolas  Localidades Nº de alunos 

Santa Rosa Santa Rosa – Rio Madeira 127 

Domingos Ribeiro  Namour- Rio Madeira 28 

São Miguel São Miguel – Rio Madeira 123 

Nossa Senhora Aparecida Puruzinho – Rio Madeira 29 

Nova Esperança São Paulo – Rio Madeira 07 

Santa Rita Pacoval – Rio Madeira 14 

Joaquim Gomes  Lago de Três Casas  08 

 
 

III 

Escolas Localidades Nº de alunos 

João da Cruz  Muanense  192 

Júlio da Mota  Pirapitinga 41 

Helena Sofia Escapole 12 

Santa Luzia Retiro 21 

Claudino Coelho de Castro Cintra 09 

 
 
 
 

IV 

Escolas  Localidades N° de alunos 

São João Bosco Carará - Rio Madeira 94 

Nossa Senhora Aparecida  Tabuleta - Rio Madeira 13 

São Roque  Vila de Carapanatuba  31 

Santa Rita Lago de Carapanatuba 20 

Nossa Senhora dos Aparecida Malvina - Rio Madeira 21 

Rio Madeira Juma de Gethal 06 

Irmã Clara Jacob Prainha 25 

 
 

V 

Escolas  Localidades Nº de alunos 

Maria do Carmo Ferreira Santa Luiza - Lago Antônio 121 

São Francisco  São Francisco- Lago Antônio  42 

Igarapé Grande Betel - Lago do Antônio  31 

Manoel Tiago Ferreira Indianópolis 93 

São Bernardino Vila Riça – Lago do Antonio 34 

VI Escolas Localidades Nº de alunos 

Osmarina Melo de Oliveira Tapuru - Rio Madeira 175 

 
 
 

VII 

Escolas Localidades Nº de alunos  

Marly Lobato Nery Bom Futuro  76 

Jefferson Peres Vila Nova dos Baianos  14 

São Raimundo Paraná do São Raimundo 19 

São Raimundo São Raimundo 15 

Pe. Luiz Bernardes Descanso  99 

Didi Breves  Terra Preta - Lago do Acará 06 

José Menezes Tiúba Santa Civita - Lago do Acará 83 

 
 

VIII 

Escolas Localidades Nº de alunos: 

São Domingos Sávio Distrito de Auxiliadora  346 

Bom Samaritano Santa fé  25 

Dom Bosco Escondido - Rio Marmelo 20 

Santa Luiza Santa Luzia  16 

 
 
 
 

IX 

Escolas Localidades Nº de alunos 

Cristo Rei Cristo Rei - Lago Uruapiara 280 

São Benedito Jacundá -  Lago Uruapiara 44 

Santa Barbará  Santa Maria- Lago Uruapiara  17 

Jesus de Nazaré Santo Antônio – Lago- Uruapiara  20 

Divino Espirito Santo Novo Centenário - 30 

Nossa Senhora do Rosário Floresta  51 

São Francisco Centro Comercial 16 

 Escolas Localidades Nº de alunos 
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X 
 

Manoel de Oliveira Santos Realidade - Br 319, km 100  477 

Catarinos Br 319, km 200 (Humaitá- Manaus) 14 

Marluce Lobato Carvalho de Souza Br 230, Km 40 (Humaitá - Lábrea) 104 

Marluce Lobato Carvalho de Souza anexo Br 230, km 70 (Humaitá - Lábrea) 40 

Maicizinho Br230, Km 45 (Humaitá - Apuí) 42 

José de Souza Mota Br 230, Km 19 (Humaitá - Apuí) 90 

Antonieta Ataíde Br 319, Km 55 (Humaitá – PV) 140 

Fonte: SEMED (2019) 
 
 

As organizações das escolas foram distribuídas em 10 polos com o intuito de 

melhor atender essas populações. Essa organização se caracteriza como escolas 

ribeirinhas e escolas das estradas. As escolas ribeirinhas ficam localizadas ao longo 

dos rios e igarapés, seu acesso é somente por via fluvial. Algumas dessas escolas 

ficam impedidas de funcionar durante boa parte do ano letivo, por conta de grandes 

enchentes ou por conta de secas, que dificulta o transporte dos alunos. 

As escolas conhecidas como escolas da estrada estão localizadas ao longo 

das BR 230 e BR319, o acesso se dá por meio do transporte terrestre, mas no período 

chuvoso, também, fica muito difícil o acesso, considerando que existe alunos que 

moram em ramais e vicinais localizados na zona rural. 

Outra característica importante no polo VI encontra-se apenas uma escola 

conhecida como Balsa Escola situada no Rio Madeira em frente a Comunidade São 

Rafael zona rural e atende 17 comunidades. Essa proposta de escola ocorreu após 

uma grande enchente em 2014 quando muitos alunos ficaram impedidos de 

frequentar as escolas por um longo tempo. 

O polo que atende o maior número de alunos é o polo X, que agrega as escolas 

da estrada. A escola localizada no assentamento rural “Realidade” atende o maior 

número de alunos por escola, essa escola possui uma estrutura física razoável, mas 

não tem quadra de esporte.  

As escolas das áreas rurais do município de Humaitá/AM variam muito em 

relação a sua estrutura física, algumas são de alvenaria e aparentam uma boa 

estrutura física, no entanto as salas de aulas acabam se tornando pequenas para a 

quantidade de alunos que se encontram.  

Já outras escolas são de madeiras, algumas delas não apresentam boa 

estrutura física, estão em situações bem precárias, necessitando de reformas 

urgentes, a escola na qual desenvolvi a pesquisa tem uma estrutura boa, porém, 
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necessita de reforma urgentes no telhado e outros reparos. Não somente esta escola 

necessita de reforma como também na maioria das outras escolas do campo. 

A escola pesquisada neste trabalho encontra-se localizada no polo IX, na 

comunidade Cristo Rei, localizada no lago do Uruapiara e atende certa de 280 alunos 

na matricula inicial. 

2. PERCURSO METODOLÓGICO  
 

O processo de pesquisa proporciona ao pesquisador novas descobertas, 

construções de novos conhecimentos, através estudos e reflexões críticas acerca da 

realidade estudada, colocando em evidencia os problemas que possam emergir dessa 

realidade. Dessa forma a pesquisa é   

[...] a realização de um estudo planejado, sendo o método de 
abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da 
investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para questões 
mediante a aplicação do método científico. A pesquisa sempre parte 
de um problema, de uma interrogação, uma situação para a qual o 
repertório de conhecimento disponível não gera resposta adequada. 
Para solucionar esse problema, são levantadas hipóteses que podem 
ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa (PRODANOV; FREITAS 
2013, p. 43). 

Esta pesquisa é pautada na abordagem qualitativa que de acordo com 

Gonsalves (2007, p. 69) percebe que “por sua vez a pesquisa qualitativa preocupou-

se com a compreensão, com a interpretação do fenômeno, considerando o significado 

que os outros dão às suas práticas”. 

A pesquisa qualitativa, ou seja, parte da observação da qualidade dos 

instrumentos de ensino disponíveis na escola, assim como da infraestrutura oferecida, 

que precisa adaptar-se à realidade local e mesmo as especificidades da Educação do 

Campo.  Nesse sentido, o pesquisador é compreendido como principal sujeito de sua 

fonte de dados,  

Pesquisa qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 
são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o 
uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte 
direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. 
Tal pesquisa é descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus 
dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 
principais de abordagem (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70). 
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Para a realização desta pesquisa também utilizamos a pesquisa bibliográfica 

no qual nos possibilitou obter mais informações acerca do tema pesquisado: “A 

pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, 

revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos (GIL, 2010, p. 29)”.   

A pesquisa nos permite conhecer e avaliar quais são os materiais que tem 

disponível a respeito do assunto a ser estudado, neste sentido aprofundando nossos 

conhecimentos em relação à temática escolhida, desenvolvendo fundamentos 

teóricos que é importante para a elaboração e construção de qualquer tipo de trabalho 

acadêmico. Através da revisão bibliográfica o trabalho passa a ganhar sentido, pois 

será fundamentada a pesquisa por meio de autores que já conhecem a temática.  

 Nesta pesquisa também realizamos a pesquisa documental, pois é de suma 

importância, nos permite compreender ainda mais sobre o campo estudado, visto que 

é um tipo de pesquisa utilizada praticamente por todas as ciências sociais, utilizando-

se de materiais internos da instituição onde está sendo a pesquisa realizada. Assim,  

[...] a pesquisa documental vale-se de toda sorte de documentos, 
elaborados com finalidades diversas, tais como assentamento, 
autorização, comunicação etc. Mas há fontes que ora são 
consideradas bibliográficas, ora documentais. Por exemplo, relatos de 
pesquisas, relatórios e boletins e jornais de empresas, atos jurídicos, 
compilações estatísticas etc. O que geralmente se recomenda é que 
seja considerada fonte documental quando o material consultado é 
interno à organização, e fonte bibliográfica quando for obtido em 
bibliotecas ou bases de dados (GIL, 2010, p.3031).  

Através da pesquisa documental, conseguimos documentos históricos da 

escola na qual aconteceu a pesquisa, bem como, a quantidade de professores, 

alunos, funcionários, dentre outros. 

Outro instrumento realizado foi a pesquisa de campo, onde esse tipo de 

pesquisa tem uma especificidade exclusiva, pois é através dela que o pesquisador 

passa a descobrir de perto o trabalho que será estudado, estabelecendo dessa forma 

uma visão mais aprimorada da realidade, sendo assim, compreender como se institui 

as relações no campo pesquisado.  Com isso,  

O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da 
realidade sobre a qual formulou uma pergunta, mas também 
estabelecer uma interação com os “atores” que conformam a realidade 
e, assim, constrói um conhecimento empírico importantíssimo para 
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fazer a pesquisa social. É claro que a riqueza desta etapa vai depender 
da qualidade da fase exploratória (MINAYO, 2012, p.61). 

O trabalho de campo nos permite a aproximação da realidade da escola 

pesquisada, essa perspectiva entende-se que todo o pesquisador precisa ser um 

curioso, descobrindo por meio de perguntas todas os procedimentos necessários para 

poder formular ainda mais seu trabalho de campo, não devendo se conformar com as 

respostas previamente prontas, mas sim instigar minuciosamente todo o processo 

para chegar aos resultados esperados.   

Para a obtenção das informações que se esperava foram usados instrumentos 

de coletas de dados como a entrevista e a observação direta, essas são algumas das 

técnicas que possibilita ao pesquisador conseguir os resultados que se pretende 

alcançar na pesquisa, nesse contexto entende-se que “a observação direta ou 

participante, é obtida por meio do contato direto do pesquisador com o fenômeno 

observado, para recolher as ações dos atores em seu contexto natural, a partir de sua 

perspectiva e seus pontos de vista (CHIZZOTTI, 2008, p.90)”.  

O instrumento de coleta de dados foi a entrevista, que também é muito 

importante para colhermos alguns dados, a mesma possibilita o contado direto entre 

o pesquisador e o entrevistado, formulando assim informações essenciais para a 

pesquisa, “as entrevistas podem ser consideradas conversas com finalidades e se 

caracterizam pela sua forma de organização” (MINAYO, 2012, p.64).   

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa de campo foi a observação direta, 

na qual me possibilitou vivenciar experiência in locus, outro instrumento foi a entrevista 

semiestrutura que constituem parte relevante processo deste. Assim, 

O trabalho de campo consiste em levar para a prática empírica a 
construção teórica elaborada na primeira etapa. Essa fase combina 
instrumentos de observação, entrevistas ou outras modalidades de 
comunicação e interlocução com os pesquisados, levantamento de 
material documental e outros. Ela realiza um momento relacional e 
prático de fundamental importância exploratória, de confirmação e 
refutação de hipóteses e de construção de teoria. O trabalho de campo 
é uma fase tão central para o conhecimento da realidade que Lévy-
Strauss o denomina “ama de leite” de toda a pesquisa social (MINAYO, 
2009, p. 26). 

 

Para a realização da análise, buscamos compreender os dados numa 

perspectiva crítica de educação. A pesquisa a campo foi realizada na escola Municipal 

Rural Cristo Rei situada no lago Uruapiara no município de Humaitá-AM. 
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3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA RURAL CRISTO REI 
 

Durante a disciplina de educação do campo desenvolvemos várias atividades 

que nos fez compreender como está ocorrendo a educação no campo e optei em fazer 

esta pesquisa na antiga escola que estudei na infância e que me instigou a procurar 

conhecer a atual realidade desta escola e suas práticas pedagógicas com o intuito de 

verificar se durante esse tempo ocorreram mudanças no processo de ensino e 

aprendizagem desta escola e a concepção dos professores sobre a educação do 

campo. 

O ensino ofertado nesta instituição pública não garante uma educação de 

qualidade, ou seja, não está voltada para atender as necessidades locais da 

população rural.  O que se percebe é que a problemática da educação brasileira é 

mais precária quando se refere à educação no território rural, ou seja, a precarização 

das escolas assume caráter ainda mais grave, visto que muitos desconhecem e 

distanciam-se da realidade do cotidiano do campo, onde poucos se preocupam com 

melhorias, sendo que esta educação, ainda é muito difícil em relação às políticas 

públicas voltadas para o atendimento das necessidades culturais, humanas e sociais 

dessa classe de trabalhadores rurais.  

Nesse sentido, é necessário estar atento ao que rege a legislação brasileira 

sobre a educação básica no campo, a resolução CNE/CEB n.º 1/2001 ressalta que:   

 [...] A educação do campo, tratada como educação rural na 
legislação brasileira, tem um significado que incorpora os 
espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura e 
que o campo é um espaço de possibilidades que dinamizam a 
ligação dos seres humanos com a própria produção das 
condições da existência social e com as realizações da 
sociedade humana (BRASIL, 2001, p.1).   

Diante disso, percebe-se que o grande desafio apresentado pelas escolas é 

conhecer o contexto cultural do aluno para que assim possa trabalhar de acordo com 

suas vivências, ou seja, trazer a realidade do aluno para a sala de aula, a fim de que 

ele possa sentir-se mais à vontade e poder compartilhar suas experiências e 

expressar seus conhecimentos de mundo.   

Além disso, uma das dificuldades presentes nas escolas do campo diz respeito 

a formação de professores, pois muitos deles não possuem graduação específica para 
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atuarem em determinadas disciplinas, fato este que na maioria das vezes acaba 

resultando em uma aprendizagem defasada.   

Contudo, faz-se necessário que a sociedade de forma geral exija cada vez mais 

do poder público uma política de formação inicial e continuada para esses professores 

que trabalham no campo para que estes venham atuar fazendo uma conexão com o 

conhecimento científico e a realidades desses sujeitos para melhoria na sua 

aprendizagem. Sendo assim, o professor terá mais condições de desenvolver uma 

prática pedagógica comprometida com a realidade de seus alunos e dessa forma 

oferecer mais conhecimento aos seus alunos, melhorando o desempenho de cada um 

deles no ensino, tornando-o um ser crítico e participativo na sociedade na qual está 

inserido. 

As ações educativas no contexto amazônico devem priorizar a autonomia do 

sujeito garantindo assim uma educação de qualidade, assegurando-lhes um currículo 

que valorize os saberes locais, regionais, climáticos, econômicos e sociais, capazes 

de fornecer conhecimentos para que assim o sujeito possa transformar o mundo a sua 

volta, manter relações de reciprocidade, promover cultura e construir sua própria 

história.   

Contudo, o que se pode deduzir é que somente a partir de um sistema de 

ensino organizado será possível aperfeiçoar e oferecer melhorias para a educação do 

campo de forma coletiva, onde serão trabalhados princípios éticos que irão contribuir 

para a emancipação do ser humano visando à construção de uma sociedade mais 

democrática.   

Além do problema da falta de formação para os professores, outro fator 

negativo que se destaca nas escolas do campo são as salas multisseriadas que 

dificultam ainda mais o trabalho do professor, pois os alunos necessitam de uma 

atenção maior exigindo assim mais esforço e dedicação por parte dos professores, 

visto que na maioria das vezes faltam recursos didáticos pedagógicos e, além disso, 

o professor ainda tem que trabalhar com várias disciplinas sem nenhum tipo de 

assistência pedagógica, em alguns casos, os professores usam  do seu próprio salário 

para comprar matérias pedagógico para desenvolver seus trabalhos em sala de aula. 

Apesar dos professores contribuírem com a compra de materiais didáticos, 

ainda tem alguns alunos que ficam sem materiais para desenvolver suas atividades, 
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dificultando sua aprendizagem e acompanhar seus colegas de classe. Sendo assim, 

alguns alunos saem prejudicados por não terem um atendimento individualizado pelo 

fato da sala de aula ser heterogênea, e somente ter um professor para administrar, 

até nos dias de hoje, esse problema ainda vem persistindo no espaço escolar. 

Diante disso as escolas do campo, no geral, são vistas de forma bastante 

negativa, consideradas precárias e com baixa qualidade de ensino e aprendizagem. 

Neste sentido,  

[..] o problema das turmas multisseriadas está na ausência de 
uma capacitação específica dos professores envolvidos, na falta 
de material pedagógico adequado e, principalmente, a ausência 
de infraestrutura básica – material e de recursos humanos – que 
favoreça a atividade docente e garanta a efetividade do processo 
de ensino aprendizagem. Investindo nestes aspectos, as turmas 
multisseriadas poderiam se transformar numa boa alternativa 
para o meio rural, atendendo aos anseios da população em 
dispor de uma escola próxima do local de moradia dos alunos, 
sem prejuízo da qualidade do ensino ofertado, especificamente 
no caso das séries iniciais do ensino fundamental (INEP, 2006, 
p. 19). 

Nesse sentido, percebe-se que o problema das turmas multisseriadas está na 

ausência de uma capacitação específica dos professores envolvidos, na falta de 

material pedagógico adequado e, principalmente, a ausência de infraestrutura básica 

material e de recursos humanos que favoreça a atividade docente e garanta a 

efetividade do processo de ensino e aprendizagem.  

Dessa forma, o que se percebe é que muitos professores e gestores não sabem 

como lidar com o problema, pois não estão preparados para desenvolver uma 

proposta educacional capaz de atender essa demanda, não sabem que medidas 

tomar para atender uma classe onde os alunos apresentam diferentes características 

sociais e diferentes níveis de aprendizagem.   

Levando em consideração algumas dificuldades enfrentadas por professores e 

alunos, como a falta de estrutura física adequada, transporte, falta de materiais 

didáticos pedagógicos e demanda de alunos, esses fatores contribuíram nos últimos 

anos para que existisse uma redução no número de escolas no campo, trazendo 

assim um processo de exclusão e consequentemente contribuindo para que houvesse 

um aumento no índice de analfabetismo no país. Essa realidade também é 

apresentada na educação do campo no estado do Amazonas. 
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A escola como está (des)organizada no meio rural ainda não foi capaz 
de superar a lógica reprodutivista de conteúdos e implantar um 
processo de formação democrático, participativo e articulado com os 
outros setores que promoveriam as mudanças qualitativas na maneira 
de fazer educação, ainda que se saiba que somente a educação não 
seria capaz de mudar a vida do homem do campo, contudo, sem ela 
a transformação não seria possível, pois sem tomada de consciência 
social, nenhuma mudança seria verdadeiramente emancipatória e 
avançada (CAMPOS, 2015, p.6) 

Para melhor compreensão do locus da pesquisa iremos apresentar os aspectos 

de infraestrutura da escola. A escola apresenta uma estrutura física boa, construção 

em alvenaria, com oito salas de aula climatizadas, uma sala dos professores, oito 

banheiros sendo quatro masculino e quatro feminino, uma cozinha, um refeitório onde 

os alunos fazem as suas refeições do dia, uma diretoria que a mesma sala também é 

utilizada para secretaria.  

Atualmente (2019), funciona na escola um quadro de quatorze (14) professores 

entre o período matutino e vespertino, uma (01) gestora, um (01) pedagogo, seis (06) 

serviços gerais e 250 alunos. Todos os alunos são oriundos de várias comunidades 

de Uruapiara e se deslocam de sua residência para a escola por meio de transportes 

fluviais escolar, como barcos e motor rabeta1 disponibilizados pela SEMED.  

Observamos que os alunos menores do período matutino são transportados de 

forma irregular por motor rabeta, sem cobertas pegando sol e chuva, sendo assim, 

deixando a segurança dos alunos comprometida, sem coletes salva vidas, ou seja, 

sem nenhum conforto e segurança. 

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

da Educação Básica e Superior no meio rural, favorecendo o acesso dos alunos as 

instituições de ensino, assegurando a permanência dos mesmos, contribuindo para a 

redução da evasão escolar. Entretanto, a mesma se apresenta como um desafio, 

porque há várias localidades onde o transporte escolar não chega, em virtude das 

péssimas condições ou até mesmo pela existência de veículos impróprios para o 

transporte escolar como mencionado anteriormente. Em consonância com a 

Resolução do FNDE, nº 12/2011, em seu Art. 2º, certifica-se que: 

[...]Art. 2º o PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar (PNATE) foi instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 
2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos 
estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público 

                                                 
1 Rabeta – meio de transporte fluvial, uma canoa (barco) com motor de polpa. 
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residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de 
assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito 
Federal e municípios. Com a publicação da Medida Provisória 
455/2009, o programa foi ampliado para toda a educação básica, 
beneficiando também os estudantes da educação infantil e do ensino 
médio residentes em áreas rurais [...] (BRASIL, 2012, s/p). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a questão do transporte escolar não é a 

falta de legislação, e sim, a falta de prioridade na ação política voltado para população 

carente do campo que necessita destes serviços no meio social em que vivem, 

contudo, o transporte escolar é, portanto, uma política educacional essencial para o 

acesso de considerável número de alunos de escolas públicas ao ambiente escolar, 

condição para que se garanta o direito à educação. 

Durante a observação podemos perceber como se encontra a parte interna da 

escola quando chove apresentam algumas goteiras no telhado causando perigo de 

escorregamento aos alunos, assim podemos observar na imagem abaixo: 

 

Figura 2- Estrutura física da escola  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Neves (2019) 

 

Percebe-se na imagem acima que a estrutura física da parte externa da escola 

necessita de uma reforma no telhado para evitar as goteiras caindo pelo pátio e 

evitando escorregamento dos alunos. A falta de energia é constante, pois a escola 

tem um motor que gera energia, mas se encontram com problema de funcionamento, 

com isso acaba ficando sem abastecimento de água para manutenção da limpeza e 

merenda na escola, com essa situação quem acaba saindo prejudicados são os 

alunos pela falta de aula. 

A escola não possui uma biblioteca, utilizam apenas uma pequena sala para 

depósitos de livros, apesar disso os alunos ocupam seu tempo lendo seus livros 
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didáticos fazendo um bom aproveito, adquirindo novos conhecimentos que o livro 

carrega. Acredito que se a escola estivesse uma biblioteca, os alunos teriam um 

grande empenho em realizar leituras e adquirir novos conhecimentos através dos 

livros que a escola disponibilizasse. 

Uma biblioteca escolar é de suma importância para que a leitura seja 

trabalhada no aprendizado dos alunos, onde os professores devem incentivá-los a ler 

desde os primeiros contatos com a escola. Assim, quanto mais o aluno ler, mais ele 

ganha conhecimento, aprende a escrever e se comunicar de forma correta, a leitura 

sempre forma um bom leitor e um bom escritor.  Neste sentido,   

A biblioteca possibilita acesso à literatura e às informações para dar 
respostas e suscitar perguntas aos educandos, configurando uma instituição 
cuja tarefa centra-se na formação não só do educando como também de 
apoio informacional ao pessoal docente. Para atender essas premissas a 
biblioteca precisa ser entendida como um “espaço democrático” onde 
interajam alunos, professores e informação. Esse espaço democrático pode 
estar circunscrito a duas funções: a função educativa e a formação cultural 
do indivíduo (RIBEIRO, 1994, p.61). 

A biblioteca escolar é um ambiente que deve funcionar como um centro de 

leitura para toda a comunidade escolar. A biblioteca deve estar presente dentro do 

espaço escolar para levar o conhecimento aos alunos através da leitura, fazendo com 

que os mesmos tenham mais interesse em fazer pesquisa relacionadas as atividades 

desenvolvida dentro de sala de aula. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma entrevista dividida 

em dois blocos, o bloco I vem trazendo o perfil dos professores que estão atuando na 

escola do campo Municipal Rural Cristo Rei.  

A escola possui 14 professores entre o período matutino e vespertino no ano 

letivo de 2019, mas somente nove (09) se disponibilizaram participar da entrevista. No 

quadro abaixo será apresentado o perfil dos professores que participaram desta 

pesquisa relacionando sua idade, gênero, formação acadêmica, pós-graduação, 

regime de trabalho, tempo de serviço, carga horária e tempo de serviço na escola 

atual. Devemos acrescentar que são 14 professores que trabalham nesta escola, mas 

apenas nove se dispuseram a responder as perguntas solicitadas. Assim, obtivemos 

o seguinte perfil abaixo: 
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Quadro 2 – Perfil dos Professores da Escola Municipal Rural Cristo Rei 

Prof Gênero Idade Formação Acadêmica 
Pós-

Graduação 
Regime de 
Trabalho 

Tempo 
de 

serviço 
C/H 

Tempo de 
serviço na 

escola 

PM Fem. 21 
Matemática 

e Física 
Não tem Seletivo 8 meses 

40h 

 

8 

Meses 

PA Masc. 45 Matemática Não tem Seletivo 19 anos 40h 13 anos 

PN Fem. 53 Normal      Superior Não tem Efetivo 22 anos 40h 23 anos 

PO Masc. 30 
Licenciatura em 

Biologia e Química 
Não tem Seletivo 3 anos 40h 1 ano letivo 

PH Fem. 51 Pedagogia 
Especialização 

em 
Alfabetização 

Efetivo 3 anos 20h 1 ano letivo 

PB Fem. 50 Normal Superior Não tem Efetivo 26 anos 40h 26 anos 

PT Fem. 49 Normal superior Não tem Efetivo 27 anos 20h 18 anos 

PS Fem. 39 
Licenciatura e 

bacharelado em 
Educação Física 

Não tem Efetivo 3 anos 40h 3 anos 

PR Fem. 43 Normal Superior 

Metodologia 
do Ensino de 

Língua 
Portuguesa 

Efetivo 23 anos 40h 23 anos 

Fonte: Escola (2019) 

 

Por questões éticas foram identificados por letras. Podemos perceber através 

do quadro acima que dos entrevistados 78% são do gênero feminino e 22% do gênero 

masculino. Observamos que todos os professores possuem formação superior, 

apenas dois professores possuem pós-graduação, percebemos que somente três 

professores tem regime de trabalho de processo seletivo, onde a cada ano que passa 

podem atuar em qualquer localidade, os restantes estão efetivos, com carga horária 

de 20h às 40h, a maioria dos professores estão com carga horária de 40h pois 

permanecem mais horas de trabalhos na escola. 

Na coluna sete referente ao tempo de serviço na educação, dos entrevistados 

apenas cinco professores possuem uma grande experiência de entre 19 e 27 anos de 

profissão, assim causando pontos positivos na sala de aula com relação a educação, 

e os demais com pouca experiência de 8 meses a 3 anos de docência, ainda 

considerados professores iniciantes com pouca experiência na prática escolar, 

gerando, quase sempre, ansiedade e insegurança, devido a falta de preparo no seu 

local de trabalho.  
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Sendo assim, os professores iniciantes precisam de um acompanhamento 

diferenciado, o que muitas vezes não acontece, pois é comum serem colocados para 

atuar em situações difíceis sem nenhuma orientação (MARCELO, 1999). Dessa 

forma, a insegurança e a ansiedade são causadas pela sensação de abandono em 

que muitos professores iniciantes são expostos, sem acompanhamento e apoio nas 

situações imprevisíveis do cotidiano escolar. 

Com o passar dos anos vão se modificando e adquirindo experiência na sala 

de aula tornando professores capacitados na sua profissão e descobrindo realizar seu 

trabalho da melhor maneira possível, gerando um grande empenho para melhoria de 

passar seus conteúdos em sala de aula.   

O bloco II da entrevista foi estruturado por perguntas abertas referente a prática 

pedagógica na educação do campo e seu olhar sobre esta modalidade de ensino, foi 

estruturada em oito perguntas onde foram todas respondidas pelos professores e pela 

gestora. 

Ao perguntar o que seria educação do campo, podemos verificar que os 

entrevistados responderam apenas relacionando essa educação voltada para zona 

rural, conforme podemos observar nas respostas abaixo: 

“Aulas dadas fora da cidade, mas com conteúdo próximos, 

devido o imprevisto (PH)”. 

“A educação do campo é aquela que o professor faz tudo 
sozinho e quase não tem apoio (PT)”. 
 

Como podemos observar a maioria dos professores entrevistados não fazem 

ideia do que seja educação do campo. Para os demais é uma educação voltada para 

pessoas da zona rural, sem considerarem a perspectiva da educação do campo como 

promotora de autonomia dessa população. Assim, 

Com implantação do conceito “educação do campo”, ocorre uma 
inclusão e consequente valorização das pessoas que habitam o meio 
rural, oferecendo-lhes oportunidade de participarem, por meio de suas 
experiências, de programas produtivos, atuando na sociedade de 
forma igualitária, estabelecendo uma relação harmoniosa entre 
produção, terra e seres humanos, com relações sociais democráticas 
e solidárias (ROSA; CAETANO 2008, p.23). 

Em seguida indagamos como é sua experiência com a educação do campo? 

Os entrevistados responderam:  
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“No primeiro momento achei muito positivo, pois mesmo sendo 

bem afastado da cidade mais com condições de trabalho eram 

favoráveis, com energia 24h, merenda escolar, escola 

climatizada, TV para uso em sala de aula e materiais pedagógico 

disponíveis, porém as situações adversos começaram a surgir: 

a rede de energia passa por meio da mata fechada e com 

temporais a queda de árvores, galhos sobre a rede de energia, 

interrompendo a energia elétrica por dias as vezes até semanas, 

causando transtorno na escola, pois a escola é climatizada e 

sem energia o calor fica insuportável, muitas vezes tendo que 

parar as aulas mais cedo devido o calor e a falta de água. Em 

dias chuvosos não tem aula devido à distância, com essas 

situações prejudica os dias letivos (PS)”. 

“Foi uma experiência muito grande, tive que me adaptar um 

pouco com certas coisas, mas ao longo do tempo fui 

acostumando, saber que entender o lado de todos os alunos, as 

dificuldades que já passaram ou que passam e que vem a 

prejudicar muitas vezes na escola (PM)”.   

 “É uma educação onde se encontra muito desafio, como por 

exemplo: falta de recursos pedagógicos, falta de energia 

elétrica, falta de apoio da secretaria de educação para com os 

professores e comunidade escolar (PR)”. 

 Responderam que é um desafio e uma grande experiência, pois para alguns 

professores que moravam na cidade tiveram que se adaptar em um novo ambiente e 

pela falta de material didáticos, livros, biblioteca, laboratório de informática entre 

outros que necessitam para desenvolver seu trabalho em sala, a falta de energia 

elétrica que falta constantemente causando um grande problema na escola, como 

falta de água para beber, para fazer limpeza da escola e a preparação da merenda 

escolar, causando a falta da climatização das salas. 

Ao perguntar se a escola oferece estrutura física adequada ao desenvolvimento 

das atividades pedagógicas? Alguns professores entrevistados responderam que 

somente as salas de aula são adequadas pelo fato ser bem climatizada, mas a escola 
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não dispõe de uma biblioteca, laboratório de informática e quadra esportiva para as 

atividades extraclasses. 

Assim, é importante frisar que o espaço físico é muito importante para todos os 

alunos e professores desenvolver suas atividades. Podemos analisar que a escola 

não tem quadra esportiva para o professor trabalhar suas atividades práticas de 

educação física, o docente passa suas atividades de educação física para seus alunos 

em locais impróprios e sem segurança, algumas vezes o professor utiliza o campo de 

futebol da comunidade para realização de suas atividades. Na escola sua estrutura 

física deve atrair os alunos, oferecendo a oportunidade para que eles possam 

desenvolver suas atividades prática educativas, cognitivas e motoras. Pois,  

[...] O espaço escolar não é apenas um continente, um recipiente que 
abriga alunos, livros, professores, um local em que se realizam 
atividades de aprendizagem. Mas é também um conteúdo, ele mesmo 
educativo. Escola é mais do que 4 paredes, é clima, espirito de 
trabalho, produção de aprendizagem, relações sociais de formação de 
pessoas. O espaço tem que gerar ideias, sentimentos, movimentos no 
sentido da busca do conhecimento, tem que despertar interesse em 
aprender, além de ser algo alegre, aprazível e confortável, tem que ser 
pedagógico. O aluno aprende dele lições sobre a relação entre corpo 
e a mente, o movimento e o pensamento, o silencio e o barulho do 
trabalho que constroem conhecimento (DAVIS, 1993, p.53). 

 Sendo assim, a estrutura física é um ambiente da escola que desperta o 

interesse do aluno em aprender as atividades desenvolvidas. Além desse problema, 

a escola também não possui uma sala de informática para os alunos desenvolverem 

suas pesquisas e realizarem seus trabalhos escolares, apesar de não existir 

computadores para os alunos, os professores passam trabalhos de pesquisas de 

livros didáticos, onde os mesmos realizam seus trabalhos diante de leituras, as 

atividades produzidas por eles são escritas por cada um de forma manuscrita, com 

isso, contribui para produção da escrita deles.  

 Esse problema que ainda acontece, nos dias de hoje, pela falta de recursos, o 

aluno tem um grande prejuízo no ensino e na aprendizagem, porque na maioria das 

vezes quando esses alunos chegam para estudar na cidade ou cursar uma faculdade 

tem bastante dificuldade em construir seus trabalhos e manusear um computador por 

nunca ter usado, portanto, se todas as escolas do campo estivessem uma boa 

estrutura física, materiais didáticas e computadores os alunos não teriam essa grande 

dificuldade. 
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Ao analisar a pergunta, a escola recebe material didático pedagógico suficiente 

para o desenvolvimento das suas atividades? Responderam que não recebem o 

suficiente apenas o necessário, mas não para o desenvolvimento de todas as suas 

atividades, uma professora relatou que os materiais pedagógicos utilizados nesta 

escola são adquiridos com o recurso da APMC e não oferecido pela SEMED.  

“Não, o material é insuficiente, principalmente livros que muitas 

vezes é preciso formar grupos ou dupla na sala para poderem 

compartilhá-los os livros para o desenvolvimento das atividades 

(PB)”. 

Sobre a merenda escolar é importante no desenvolvimento dos alunos? 

Responderam sim, é muito importante, pois a maioria dos alunos moram longe da 

escola e muitas vezes saem cedo de casa para pegar o transporte escolar e não tem 

tempo de tomarem café ou almoçarem, para muitos pode ser a única refeição do dia. 

Nesse sentido,  

O emprego da alimentação saudável e adequada, compreende o uso 
de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e as tradições 
alimentares, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos 
alunos em conformidade com a sua faixa etária, sexo e atividade física 
e o seu estado de saúde, inclusive para os que necessitam de atenção 
específica (BRASIL, 2009, p. 19). 

Desta forma, a merenda escolar é muito importante no desenvolvimento dos 

alunos, a mesma é disponibilizada pela SEMED, na maioria das vezes são alimentos 

enlatados, não mandam alimentos perecíveis devido à distância, no entanto, isso pode 

ser armazenado em freezer, garantindo a qualidade do produto. Podemos entender 

que esse problema é gerado mais pela falta de vontade política e compromisso com 

a população do campo. 

Com relação ao apoio pedagógico, como a mesmo se realiza nesta escola? Os 

entrevistados responderam que na atual escola tem apoio de um pedagogo que 

sempre está orientando os professores em qualquer dúvida relacionada a prática 

pedagógica. 

“Temos muito o apoio pedagógico nesta escola, onde ele vem a 

tirar nossas duvidas nos trabalhos e temos o total apoio, tanto 

os professores como os alunos” (PM). 
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“O pedagogo tem um papel muito importante para nós, pois o 

mesmo nos orienta, nos dá o suporte através de reuniões, vídeo 

motivacionais, nos orienta com os planos de aula e se 

necessário faz reunião com os pais e alunos com dificuldade” 

(PS). 

Podemos perceber que em relação ao apoio pedagógico da escola é bastante 

presente no desenvolvimento da prática dos professores, onde o pedagogo auxilia 

todos em qualquer dúvida que venha a surgir no decorrer da sua prática.  

Nesse sentido, verificamos a importância do pedagogo na escola, pois 

[...] o pedagogo stricto sensu, isto é, um profissional qualificado para atuar 
em vários campos educativos para atender demandas socioeducativas de 
tipo formal e não-formal e informal, decorrentes de novas realidades – novas 
tecnologias, novos atores sociais, ampliação das formas de lazer, mudanças 
nos ritmos de vida, presença dos meios de comunicação e informação, 
mudanças profissionais, desenvolvimento sustentado, preservação ambiental 
– não apenas na gestão, supervisão e coordenação pedagógica de escolas, 
como também na pesquisa, na administração dos sistemas de ensino 
LIBÂNEO (2000, p. 31). 

 Sabe-se que o trabalho de um profissional pedagogo na escola é muito 

importante para melhoria no atendimento e acompanhamento das diferentes 

metodologias educacionais e pedagógicas que se produzem no decorrer do ano na 

escola e se faz imprescindível que se faça uma escola de gestão democrática, onde 

todo a parte escolar tem seu desempenho garantido e valorizado. 

Quando perguntamos dos professores entrevistados com relação a sua prática 

pedagógica, como a mesma é desenvolvida? Estes responderam: 

“Procurando sempre trabalhar de acordo com os planos 

propostos, as atividades práticas dependendo do sempre do 

clima, pois não temos quadra coberta e preciso usar o espaço 

da comunidade a céu aberto expondo os alunos muitas vezes a 

sol e chuva (PS)”. 

“Minha prática pedagógica é desenvolvida mediante a 

participação dos alunos perante as aulas ministradas e nas 

atividades propostas em sala, onde são motivados a expressar 

suas opiniões, seus desejos e sobretudo os conhecimentos 

adquiridos (PR)”. 
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“Aulas teóricas e práticas. Usamos muito o lúdico (PH)”. 

 Percebemos que os professores dão o máximo de si para desenvolver uma boa 

atividade dentro de sala de aula, pela falta de matérias pedagógico, falta de uma 

quadra, laboratório, com isso, acaba sendo um grande desafio para eles atuarem na 

escola do campo. 

A última pergunta relacionada aos professores entrevistados, se os mesmos 

receberam formação específica para trabalhar na escola do campo? Responderam 

que não tiveram esta formação. No decorrer das observações e entrevistas houve 

uma conversa informal com cada entrevistado onde relataram que não receberam 

nenhuma formação específica para trabalhar com a educação no campo. Alguns dos 

professores entrevistado não ministram aulas apenas na sua área de formação, 

ministram disciplina que é diferente de sua graduação. 

Em seguida iremos abordar o perfil do gestor e as perguntas direcionadas ao 

mesmo. Segue abaixo o quadro relacionado ao perfil do gestor: 

Quadro 3 – Perfil da Gestora da Escola Municipal Rural Cristo Rei 

Função Gênero Idade 
Formação 
Acadêmica 

Pós-Graduação 
Regime de 
Trabalho 

Tempo 
de 

serviço 
C/H 

Tempo de 
serviço na 

escola 

Gestora Fem. 26 Pedagogia Não tem Seletivo 4 anos 40h 1 Ano 

Fonte: Escola (2019) 
 

No quadro a cima está relacionada a função da gestora na escola, a mesma 

não possui uma pós-graduação, trabalha na carga horaria de 40h podendo passar 

mais tempo na escola, seu regime de trabalho por processo seletivo. A primeira 

pergunta relacionada a gestora foi, na sua concepção o que é educação do campo?  

“Uma educação diferenciada, pois no campo principalmente em 

escolas pequenas os professores trabalham com turmas 

multiseriadas. As condições das escolas são precárias, as 

autoridades públicas dão poucas assistências a essas escolas. 

Os professores dão o máximo de si para ajudar alunos no ensino 

e aprendizado” (Gestora L).  

Podemos perceber em sua resposta possui um conhecimento mais abrangente 

sobre educação do campo, pelo fato de ter uma graduação em pedagogia, pois a 
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mesma estudou um pouco sobre essa concepção, facilitando a compreensão em se 

trabalhar na escola do campo. 

Podemos perceber que para atuar na gestão escolar no município de Humaitá, 

na maioria das vezes é por indicação que colocam pessoas para atuarem somente 

com processo seletivo. 

Na pergunta feita sobre a sua experiência com a educação do campo a gestora 

responde que: 

“É um grande desafio, pois lidamos com a falta de energia 

frequente, atraso de combustível, salário dos transportadores e 

sem condições financeiras para manutenção da escola” 

(Gestora L). 

A gestora relaciona sua experiência como um desafio, contudo, apenas as 

condições de infraestrutura, sem considerar as condições pedagógicas da escola, isso 

pode evidenciar um aspecto fragilizado em relação ao desenvolvimento do trabalho 

pedagógico desenvolvido na escola. 

A seguinte pergunta direcionada a gestora, a escola oferece estrutura física 

adequada ao desenvolvimento das atividades pedagógicas? Respondeu que a escola 

não oferece uma boa estrutura, pois precisa de muitos reparos na sua parte física.  

Ao perguntar se a escola recebe material didático pedagógico suficiente para o 

desenvolvimento das suas atividades? Respondeu que sempre falta muitas coisas 

como, papel, livros entre outros. No entanto, percebemos que a gestora não se coloca 

na condição de exigir da SEMED os materiais pedagógicos necessários para o 

desenvolvimento das atividades escolares.  

Com relação a merenda escolar, a mesma supre as necessidades dos seus 

alunos? A entrevistada respondeu que sim, a quantidade de merenda vem certo para 

o mês e neste ano não atrasou. Segundo os relatos dos professores a merenda 

escolar é muito importante para os alunos. 

Durante o período que permaneci nessa escola, durante a merenda tive uma 

conversa informal com alguns alunos, onde indaguei se a merenda é de boa qualidade 

para eles, um aluno respondeu: 
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“Não estou mais aguentando está merenda, pois estou 

enjoado de suco de caju com bolacha dura”. 

No que se percebe ainda continua a mesma merenda do tem que estudava 

nesta escola, é a falta de merenda de qualidade para os alunos do campo. 

Perguntamos a entrevistada sobre o apoio pedagógico, como o mesmo se realiza 

nesta escola? Respondeu: 

“Temos um pedagogo que sempre está acompanhando os 

professores com os diários, planos e com os alunos na questão 

do desenvolvimento de leitura, desenvolvendo projetos e 

outros”. (Gestora L). 

Percebe-se que atualmente (2019) nesta escola encontra-se um pedagogo que 

faz um excelente trabalho no planejamento coletivo entre os professores de diversas 

áreas do conhecimento, o pedagogo é sempre um articulador dos trabalhos 

pedagógico. Neste sentido, o trabalho coletivo é importante para socialização dos 

saberes para o sucesso dos alunos.  

Em relação aos transportes escolar, como é realizado? A entrevista respondeu 

que: 

“O transporte escolar está dividido em 5 condutores,2 canoeiros, 

que transportam as crianças do jardim ao 5º pela manhã, e 3 

condutores de barco que transportam os alunos do 5º ano ao 

9ºano pela tarde” (Gestora L). 

Neste caso podemos observar que os alunos são transportados de maneira 

inadequada, sem coletes salva vidas para os alunos utilizarem durante o percurso da 

viagem, deixando assim, a preocupação e cuidados para os transportadores.  

A relação interpessoal nesta escola segunda a entrevistada é muito boa, todos 

se respeitam e sempre se ajudam mutuamente, isso ficou claro durante minha 

observação na escola. Pude perceber que o grupo de professores se relacionam muito 

bem com a gestora e o pedagogo.  

Durante o período da prática de campo na observação direta na escola 

Municipal Rural Cristo Rei, fui bem recebida por todo corpo docente da escola. Para 

muitos professores foi uma satisfação em poder colaborar na entrevista por ter sido 

aluna deles. Pude perceber que ainda continua do mesmo jeito o ensino e 
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aprendizado, pois a escola ainda persistem em alguns problemas, como a falta de 

energia, falta de água e entre outros, fazendo assim, a ter que administrar aulas até o 

horário da merenda. Devido à falta de energia na escola, a mesma se encontrava com 

falta de água para limpeza da escola, principalmente os banheiros que se 

encontravam sujos, também alguns problemas enfrentados na escola como motivo de 

goteiras de chuva no telhado como podemos ver na imagem abaixo: 

 

Figura 3- Banheiro da escola   

 

Fonte: Neves (2019) 
 

A escola em sua estrutura física necessita de muitos reparos urgentes para 

melhoria do ensino e aprendizado, como podemos perceber as escolas do campo não 

recebem todos os benefícios estabelecidos na legislação e isso tem comprometido o 

desenvolvimento da população do campo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa me proporcionou analisar por meio de entrevistas a percepção 

da educação do campo apresentada pelos professores da Escola Municipal Rural 

Cristo Rei. Quando me propus a desenvolver este trabalho sobre educação do campo, 

não tinha muita certeza que era isso mesmo, mas como fui aluna desta escola tive 

vontade em fazer uma pesquisa relacionada a esta temática para saber como estava 

sendo o desenvolvimento da prática pedagógica dos professores. Pois me 

proporcionou um conhecimento maior sobre os desafios enfrentados na escola do 

campo.   

Durante o desenvolvimento da pesquisa encontrei muitas dificuldades devido a 

distância da escola do campo na qual desenvolvi a pesquisa com entrevistas e 

observação direta. Mas, contudo, adquiri novos conhecimentos, me deparei com as 

dificuldades encontradas na escola do campo, pela falta de infraestrutura e de material 

didático. Mesmo com as dificuldades encontrada é prazeroso saber que existe 

professores que realmente se preocupam em oferecer um ensino de qualidade, 

mesmo sem recursos da SEMED, utilizando seus próprios recursos para 

desenvolvimentos das atividades dentro da sala de aula. 

A Escola Municipal Rural Cristo Rei é um estabelecimento Educacional da rede 

Pública do Município de Humaitá. E como todas as escolas do campo encontram 

algumas dificuldades para manter-se como escola de qualidade. Os recursos 

materiais são precários, o que faz com que os professores sejam criativos e 

improvisem informações que facilitem a aprendizagem do aluno e que possa estimulá-

los na construção do seu próprio conhecimento. 

Diante das dificuldades citadas a Escola, ainda assim tem uma boa reputação 

e é muito elogiada pelos pais e pessoas que conhecem o trabalho realizado e o 

esforço dos professores e por todos que fazem parte do corpo escolar. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSOR (A) 

 
 
Apresentação 
Estamos realizando uma pesquisa sobre a escola do campo no município de Humaitá-
AM, contamos com sua importante participação respondendo às perguntas abaixo. 
Os dados são confidenciais, sendo resguardado o sigilo absoluto da identidade dos 
participantes, e serão utilizados somente para os objetivos da pesquisa. 
 
I Bloco:   

Perfil do entrevistado. 

Letra de identificação:  

Sexo: ___________________________ 

Idade: ___________________________ 

Tempo de trabalho como professor (a): ________________________________ 

Quanto tempo trabalha nesta escola: _________________________________ 

Formação acadêmica: _____________________________________________ 

Pós-graduação: __________________________________________________ 

Regime de trabalho: (   ) efetivo      (   ) seletivo  - temporário 

Carga horária: (   ) 20h     (   ) 40h       (   ) 60h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM 
Campus Vale do Rio Madeira 

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA 
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II Bloco:  
Perguntas referentes à educação do campo. 
 
 

1 – Na sua concepção o que é educação do campo? 

2 – Comente a sua experiência com a educação do campo? 

3 – Na sua opinião, a escola oferece estrutura física adequada ao desenvolvimento 

das atividades pedagógica? Comente. 

4 – A escola recebe material didático pedagógico suficiente para o desenvolvimento 

das suas atividades? Comente. 

5 – A merenda escolar é importante no desenvolvimento dos alunos. Comente 

6 – Com relação ao apoio pedagógico, como o mesmo se realiza nesta escola?  

7 – Com relação a sua prática pedagógica, como a mesma é desenvolvida? Comente 

8 – Você recebeu alguma formação específica para trabalhar na escola do campo? 

Comente 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GESTOR 

 
 
Apresentação 
Estamos realizando uma pesquisa sobre a escola do campo no município de Humaitá-
AM, contamos com sua importante participação respondendo às perguntas abaixo. 
Os dados são confidenciais, sendo resguardado o sigilo absoluto da identidade dos 
participantes, e serão utilizados somente para os objetivos da pesquisa. 
 
I Bloco:   

Perfil do entrevistado. 

Letra de identificação:  

Sexo: ___________________________ 

Idade: ___________________________ 

Tempo de trabalho como professor (a): ________________________________ 

Quanto tempo trabalha nesta escola: _________________________________ 

Formação acadêmica: _____________________________________________ 

Pós-graduação: __________________________________________________ 

Regime de trabalho: (   ) efetivo      (   ) seletivo  - temporário 

Carga horária: (   ) 20h     (   ) 40h       (   ) 60h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM 
Campus Vale do Rio Madeira 

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA 

 



50 

 

 
II Bloco:  
Perguntas referentes à educação do campo. 
 

1 – Na sua concepção o que é educação do campo? 

2 – Comente a sua experiência com a educação do campo? 

3 – Na sua opinião, a escola oferece estrutura física adequada ao desenvolvimento 

das atividades pedagógica? Comente. 

4 – A escola recebe material didático pedagógico suficiente para o desenvolvimento 

das suas atividades? Comente. 

5 – Com relação a merenda escolar, a mesma supri as necessidades dos seus 

alunos? Comente. 

6 – Com relação ao apoio pedagógico, como o mesmo se realiza nesta escola?  

7 – Em relação ao transporte escolar, como o mesmo é realizado? Comente. 

8 – Na sua opinião como se dá a relação interpessoal nesta escola? Comente. 
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ANEXOS 
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