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[...] Sem dúvida, ensinar é algo muito difícil e trabalhoso. E mais difícil se 

torna quando as condições atrapalham. Mas é preciso que “... o exercício de 

ensinar permaneça vinculado ao intento de promover as condições 

necessárias para, transcendendo o instruir e o adestrar, auxiliar o encontro 

da inteligência do educando com a vida, o encontro de sua sensibilidade com 

a pluralidade rica do viver. ” (MORAIS, 1986, p. 6). 

 

  



 
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por finalidade analisar o cotidiano escolar no contexto da Balsa Escola no Município 
de Humaitá-AM, considerando os aspectos pedagógicos. Relatando os desafios encontrados pelos 
profissionais da educação do campo que atuam nessa escola em relação a estrutura física, pedagógica 
e administrativa. Sendo assim, essa pesquisa tem como base alguns autores como Araújo (2004), 
Bezerra (1998), Calazans (1993), Caldarte (2007 e 2011) Leite (1999), Libâneo (2010) Pinheiro (2011) 
e outros. A pesquisa foi baseada também em algumas leis e documentos, a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) 9394/1996, Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (2002) e o 
Plano Nacional de Educação (2000). A mesma tem como abordagem a pesquisa qualitativa, onde 
baseou-se nos estudos de Minayo (2010). Os instrumentos de coleta de dados foram a entrevista, 
observação e registros através de fotos. Portanto, a pesquisa teve como objetivos observar o cotidiano 
dos professores e suas práticas pedagógicas, identificar as condições de trabalho dos professores e 
descrever as condições físicas, pedagógicas e administrativa desta escola.  

 

Palavras-chave: Educação do Campo, Cotidiano Escolar da Balsa Escola, Práticas Pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the school routine in the context of the Ferry School in the city of Humaitá-
AM, considering the pedagogical aspects. Reporting the challenges encountered by rural education 
professionals who work in this school regarding the physical, pedagogical and administrative structure. 
Thus, this research is based on some authors such as Araújo (2004), Bezerra (1998), Calazans (1993), 
Caldarte (2007 and 2011) Leite (1999), Libiliar (2010) Pinheiro (2011) and others. The research was 
also based on some laws and documents, the Law of Guidelines and Bases (LDB) 9394/1996, 
Operacional Guidelines for Basic Education in Field Schools (2002) and the National Education Plan 
(2000). It has the qualitative research approach, where it was based on the studies of Minayo (2010). 
The data collection instruments were interview, observation and records through photos. Therefore, the 
research aimed to observe the teachers 'daily life and their pedagogical practices, identify the teachers' 
working conditions and describe the physical, pedagogical and administrative conditions of this school. 

 

Keywords: Field Education, School Ferry School Daily Life, Pedagogical Practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

    

Figura 1: Mapa de Humaitá-AM..............................................................................23 

Figura 2:Escola campo da pesquisa.......................................................................32 

Figura 3:Sala de aula..............................................................................................34 

Figura 4:Sala de aula..............................................................................................35 

Figura 5:Refeitório..................................................................................................38 

Figura 6:Transporte escolar....................................................................................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Números de escolas localizada por polos................................................24 

Quadro 2: Demonstrativo da escolas por polos ........................................................ 24 

Quadro 3: Perfil dos sujeitos da pesquisa ........................................... .....................43 

Quadro 4: Administrativo da instituição.....................................................................45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

  

EC Educação do Campo 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IERAM Instituto de Educação Rural do Amazonas 

MEC Ministério da Educação 

MST Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

PNE Plano Nacional de Educação 

PRORURAL 

PVC 

Programa de Professores Leigos Municipais 

Material de plástico sólido derivado de petróleo 

SEMED Secretaria Municipal de Educação 

  UEA                Universidade do Estado do Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

2 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL .... 16 

2.1 Educação do Campo no Estado do Amazonas ................................................ 20 

2.1.1 Educação do Campo no Município de Humaitá-AM .................................. 22 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA ........................................................................... 28 

3.1 Contexto da Pesquisa ...................................................................................... 30 

3.1.1 Participantes da Pesquisa ......................................................................... 31 

4 A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: ESTRUTURA FÍSICA, PEDAGÓGICA E 

ADMINISTRATIVA .................................................................................................... 32 

4. 1 Estrutura Física ............................................................................................... 33 

4.1.1 Organização Pedagógica ........................................................................... 42 

4.1.1 Organização Administrativa ....................................................................... 45 

5 EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA EXPERIÊNCIA SOBRE AS ÁGUAS ................. 50 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 61 

REFERÊNCIAS  ........................................................................................................ 63 

APÊNDICES ............................................................................................................. 66 

ANEXOS ................................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

O presente trabalho surgiu com o interesse em conhecer o cotidiano escolar no 

contexto da Balsa Escola no Município de Humaitá-Amazonas (AM), considerando os 

aspectos pedagógicos. Esse interesse surgiu ao participar de uma exposição em São 

Paulo com diversas temáticas relacionado as escolas do campo. Essa experiência me 

possibilitou a conhecer diferentes realidades, desperto-me a curiosidade de conhecer 

mais profundamente a realidade escolar no campo da minha cidade, foi quando então, 

surgiu uma vaga lembrança que no Estado do Amazonas especificamente na cidade 

de Humaitá-AM em tão pouco tempo tinha sido inaugurada a primeira balsa escola do 

Brasil. Cogitando diversas possibilidades da troca de tema da minha pesquisa, fui para 

internet pesquisar sobre tal instituição, foi quando então decidi trocar a temática da 

pesquisa anterior.  

Ao chegar de viagem, partilhei com minha professora orientadora que atua na 

área de pesquisa do campo há muitos anos, se ela apoiaria a troca da temática da 

minha pesquisa. Na mesma hora se prontificou a me ajudar no que fosse preciso para 

que acontecesse a troca da temática e assim começasse rapidamente a desenvolver 

outro pré-projeto para ter uma base na construção do passo a passo da nova 

pesquisa. Sendo assim, foi feita a troca da pesquisa e em menos de duas semanas o 

pré-projeto já estava feito, foi quando então surgiu a possível nova temática da 

pesquisa.  

Então, optamos em titular a nova pesquisa, com o título para “Educação do 

Campo: uma experiência sobre as águas”, na Escola Municipal Rural “Osmarina Melo 

de Oliveira”, mais conhecida como Balsa Escola, localizada às margens do Rio 

Madeira na comunidade de São Rafael, situada no Município de Humaitá-AM.  A 

escola atende uma demanda de alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

e II. A metodologia da pesquisa baseou-se na bibliográfica e de campo, por meio da 

abordagem qualitativa. A coleta de dados e informações deu-se por meio de uma visita 

à escola campo de pesquisa e a entrevista realizadas com o gestor e os professores 

que se faziam presentes na escola. 

Elaboramos nossos questionamentos com o objetivo geral de analisar o 

cotidiano escolar no contexto da Balsa Escola no Município de Humaitá-AM, 

considerando os aspectos pedagógicos. Com os seguintes objetivos específicos: 
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Compreender o contexto histórico da Educação do Campo no Brasil; identificar o perfil 

do corpo docente da escola; e descrever a estrutura física da escola. 

No decorrer deste trabalho, buscamos abordar a Educação do Campo desde 

os tempos mais remotos até os dias atuais, pois é de suma importância, ao se 

trabalhar com este tema, buscar compreender como se deu a História da Educação, 

precisamente a do campo, conhecendo as lutas e conquistas na qual contou com a 

participação de vários movimentos sociais. 

Como sabemos, a Educação do Campo sempre apresentou diversos 

problemas, dentre os maiores encontra-se as condições de infraestrutura. Um fato que 

evidencia condições inadequadas dessas escolas, que não estimulam professores e 

alunos a permanecerem nelas, que não é o caso da Balsa Escola que desfruta de 

uma boa infraestrutura. 

 Para sistematização deste estudo, o trabalho está organizado da seguinte 

forma: a Introdução, que vem fazer uma breve abordagem sobre os aspectos da 

pesquisa, em seguida, os capítulos que representam a base teórica deste trabalho. 

O capítulo 2 traz um breve contexto histórico sobre a trajetória que marcou a 

Educação do Campo, as lutas e conquistas dessa população, com ajuda de vários 

movimentos sociais, entre eles o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

(MST), que veio com o intuito de fazer presente os direitos e deveres dos povos do 

campo como um todo. Este capítulo vem acompanhado com dois sub tópicos, o 

primeiro vem abordar a Educação do Campo no estado do Amazonas, trazendo 

alguns projetos e programas educativos que foram criados com o objetivo de trazer 

melhorias para a (EC) Educação do Campo no Estado do Amazonas, e o segundo 

vem trazer uma abordagem da Educação do Campo no munícipio de Humaitá-AM, 

mostrando como acontece a EC neste município, para isso, fez-se necessário uma 

visita na Secretaria Municipal de Educação para obter as informações. 

O capítulo 3, intitulado Recurso Metodológico, apresenta todo percurso 

abordado durante este estudo, o contexto da pesquisa, e sujeitos da pesquisa. O 

capítulo 4 intitulado Organização Escolar: Estrutura Física, Pedagógica e 

Administrativa, no qual será discuto sobre o espaço escolar, onde constará análise 

documental, discussões sobre os resultados obtidos através da visita à escola. 

O capítulo 5, intitulado Educação do Campo: uma experiência sobre as águas, 

na qual foi pensado para a realização das análises e discussões das respostas 
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produzidas pelos professores da instituição. E por fim, as considerações finais onde 

serão expostos nosso posicionamento diante dessa temática. 
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2 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL 

 

 

No Brasil é necessário conhecer e compreender os fatos que ocorreram na 

História da Educação Brasileira, precisamente da Educação do Campo EC, como uma 

longa história que foi marcada por lutas e conquistas, para garantir direitos 

significantes na EC, possibilitando uma educação voltada para atender as 

peculiaridades das pessoas que vivem e trabalham no campo.  

Primeiramente, faz-se necessário esclarecer alguns paradigmas que se faz 

presente sobre a educação rural e educação do campo, pois há diferenças entre as 

duas. A educação rural era vista como algo que atendia a uma classe que vivia em 

constante atraso, era como se as pessoas do campo não tivessem o direito a uma 

educação de qualidade, voltada apenas para a trabalho na roça. A educação rural 

tinha o objetivo de oferecer uma educação elementar, sem preocupação, com a 

formação integral do estudante do campo, sem considerar as condições de vida e a 

cultura do homem que produz a materialidade de sua vida no contexto rural. 

A educação do campo, diferentemente da educação rural, é voltada para as 

mudanças, decorrentes das lutas, dos movimentos sociais, das reivindicações, da 

construção da autonomia do indivíduo levando a valorização dos saberes e da cultura 

do homem da terra. Assim, 

A educação do campo se identifica pelos seus sujeitos: é preciso 
compreender que por trás da indicação geográfica e da frieza de dados 
estatísticos está uma parte do povo brasileiro que vive neste lugar e desde 
as relações sociais especificas que compõem a vida no e do campo, em suas 
diferentes identidades e em sua identidade comum; estão pessoas de 
diferentes idades, estão famílias, comunidades, organizações movimentos 
sociais (CALDART, 2011, p.150-151).  

Neste sentido, é preciso compreender que a população do campo, faz parte da 

sociedade, são sujeitos que possuem os mesmos direitos que os sujeitos da zona 

urbana, sendo assim, deve se levar em consideração que todo indivíduo que se faz 

presente em uma sociedade precisa que seus direitos com cidadão sejam 

respeitados.  

Enfim, partindo do estudo teórico realizado sobre a temática, foi construído o 

percurso do contexto histórico da educação do campo, onde foi possível visualizar no 

âmbito das políticas públicas para a educação, que se apresenta como um desafio 

para atender a EC, considerando, não apenas da localização geográfica, devido essa 

população serem localizada em áreas distantes da cidade, mas toda a realidade 
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vivenciada por essas populações. Por exemplo, na escola é necessário oferecer as 

condições de ensino e aprendizagem dos estudantes, pois ainda é muito deficitária a 

oferta de mobiliários, material de consumo, merenda escolar, prédios adequados, 

saneamento na escola, transporte escolar, formação continuada de professores, 

dentre outros. 

Historicamente, o modelo de educação executado no Brasil entre o início do 

período colonial até meados do século XX, era destinada para atender à elite 

econômica e intelectual, tendo pouco alcance à população mais pobre do país. 

Quantos negros, índios, camponeses eram excluídos, pois eram vítimas de 

exploração de mão-de-obra pelos proprietários de terra, sendo sistematicamente 

negados seus direitos educacionais, sociais e trabalhistas. Ou seja, se essa 

população tivesse acesso à educação adequada de qualidade, provavelmente, 

deixaria de ser explorado e obviamente não iriam mais aceitar serem escravizados 

pela elite, pois se tornariam cidadãos críticos capazes de conhecerem seus direitos e 

reconhecerem a triste realidade em que viviam. Com isso, 

A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegada 
a planos inferiores, e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do 
processo educacional, aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-
ideológica da oligarquia agrária conhecida popularmente na expressão: 
“gente da roça não carece de estudos. Isso é coisa de gente da cidade”. 
(LEITE, 1999 p.134). 

 Nesta época haviam escolas apenas em grandes propriedades de terra. Era 

muito raro, mas em algumas fazendas haviam escolas para alfabetizarem os filhos 

dos trabalhadores. A Educação Rural começou a surgir neste período, pois havia uma 

grande necessidade em criar escolas para as crianças filhos dos empregados, caso 

se não tivessem onde estudar, as crianças teriam que trabalhar com seus pais no 

campo, garantindo aos fazendeiros mais mão de obra barata e um maior crescimento 

produtivo e com isso mais lucro. Portanto,  

O ensino regular em áreas rurais teve seu surgimento no fim do segundo 
império e implantou-se amplamente na primeira metade deste século XX. O 
seu desenvolvimento através da história reflete, de certo modo, as 
necessidades que foram surgindo em decorrência da própria evolução das 
estruturas sócio agrárias do país (CALAZANS, 1993, p. 15). 

Diante dessa realidade, a educação destinada a população rural aos poucos foi 

ganhando proporções no cenário brasileiro, a medida que a população nesta área se 

expandia, sendo maior que a população da área urbana, surgindo com isso a 
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necessidade de programas e projetos educacionais que atendessem a realidade desta 

demanda. 

Outro fator preponderante foi a vinda dos imigrantes europeus vieram para o 

Brasil, trazendo consigo algumas escolas, mas isso não era suficiente, pois além de 

serem poucas escolas, as mesmas eram de origem europeia e a realidade da 

Educação rural brasileira era extremamente diferenciada das realidades e o ensino 

que era oferecido para as crianças, seguia os costumes e tradições da Europa.  

Diante disso, o governo brasileiro resolveu criar mais escolas na quais o ensino 

seria de acordo com as necessidades e cultura dos alunos brasileiros. Sendo assim, 

surgiram vários movimentos com o passar dos anos, dentre eles destaca-se o 

Movimento dos Pioneiros da Educação Nova em 1930. 

Esse movimento ficou marcado pelas crises no campo político, econômico, de 

natureza cultural e operária, com marcante defesa da identidade nacional, assim 

surge a proposta do “Ruralismo Pedagógico” (década de 1920-1930, amparado pelo 

Movimento dos Pioneiros da Educação Nova)1. A proposta foi criada pelos 

agroexportadores, com apoio de setores da elite urbana (formada por governantes, 

intelectuais e pelos grandes proprietários de terras, do movimento nacionalista e do 

movimento católico do início do século), ganhando grande repercussão no campo 

educacional (RANGEL; CARMO, 2011). 

Apesar de grandes avanços, a Educação do Campo ainda continuava inferior 

a educação da cidade. Por volta de 1982, houve-se maior preocupação com a 

educação, tanto na área urbana, quanto na rural. Muitos outros movimentos 

educacionais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A 

grandiosidade desse movimento levou os trabalhadores rurais a lutarem por terras, 

pela reforma agrária e por seus direitos e mudanças na sociedade. De acordo com 

Caldart (2007), foi através destes movimentos que a educação do campo nasceu, a 

                                                           
1 Escola Nova é um dos nomes dados a um movimento de renovação do ensino que foi especialmente 

forte na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, na primeira metade do século XX. Os primeiros 
grandes inspiradores do movimento foram o escritor Jean-Jacques Rousseau e os pedagogos Heinrich 
Pestalozzi e Freidrich Fröebel. No Brasil, as ideias da Escola Nova foram introduzidas em 1882, por 
Rui Barbosa, e ganharam especial força com a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova, de 1932, quando foi apresentada uma das ideias estruturais do movimento: as escolas deviam 
deixar de ser meros locais de transmissão de conhecimentos e tornarem-se pequenas comunidades, 
em que houvesse maior preocupação em entender e adaptar-se a cada criança do que em encaixar 
todas no mesmo molde. Franco (2017) 
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autora vem trazendo de uma forma resumida como se deu esse processo, afirmando 

que, 

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos 
sociais por uma política educacional para comunidades camponesas: nasceu 
da combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas 
públicas nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência de 
inúmeras organizações e comunidades camponesas para não perder suas 
escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu território, 
sua identidade. A Educação do Campo nasceu tomando/precisando tomar 
posição no confronto de projetos de campo: contra a lógica do campo como 
lugar de negócio, que expulsa as famílias, que não precisa de educação nem 
de escolas porque precisa cada vez menos de gente, a afirmação da lógica 
da produção para a sustentação da vida em suas diferentes dimensões, 
necessidades, formas. E ao nascer lutando por direitos coletivos que dizem 
respeito à esfera do público, nasceu afirmando que não se trata de qualquer 
política pública: o debate é de forma, conteúdo e sujeitos envolvidos. A 
Educação do Campo nasceu também como crítica a uma educação pensada 
em si mesma ou em abstrato; seus sujeitos lutaram desde o começo para que 
o debate pedagógico se colasse à sua realidade, de relações sociais 
concretas, de vida acontecendo em sua necessária complexidade 
(CALDART, 2007, p. 2-3).  

Hoje em dia, apesar de todas essas lutas e conquistas, o atendimento das 

políticas públicas para a educação do campo ainda não se efetivou completamente. 

São muitos os problemas enfrentados por profissionais que atuam nessa área que 

tentam desenvolver um trabalho voltado para a realidade do campo. O ensino é 

precário, há falta de professores qualificados, falta de transportes, sem falar na 

estrutura física das escolas, que muitas vezes são inadequadas para atender tal 

público. Neste sentido, 

[...] a educação do campo tem se caracterizado como um espaço de 
precariedade por descasos, especialmente pela ausência de políticas 
públicas para as populações que lá residem. Essa situação tem repercutido 
nesta realidade social, na ausência de estradas apropriadas para 
escoamento da produção; na falta de atendimento adequado à saúde; na falta 
de assistência técnica; no não acesso à educação básica e superior de 
qualidade, entre outros [...] (PINHEIRO, 2011, p.36). 

Atualmente, já se nota algumas políticas educacionais específicas para a 

população do campo, dentre outras, LDB (9.394) MEC/CNE Os Art. 1º § 2º; Art. 23, § 

2º; Art. 28; Art. 32; e Art. 26 dispõem sobre Educação Rural, Parecer CNE nº 36/20012, 

embora suas concepções sejam para garantir direitos, na prática, observamos a 

exclusão deles. E quando analisamos especificamente a infraestrutura escolar no 

campo, deparamo-nos com uma realidade muito precária.  

                                                           
2 Verificar dados na tese intitulada: Especificidades da Educação e da Escola do Campo: 

Documentos Oficiais e Produção Bibliográfica em análise (1996-2016) publicada (2017, p.134). 
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Essa realidade é vivenciada em todo o território brasileiro, algumas 

experiências positivas foram realizadas na perspectiva da educação do campo, mas 

na maioria dos municípios da região Norte ainda prevalece uma educação pautada na 

perspectiva de educação rural. Na seção seguinte iremos abordar um breve contexto 

histórico da Educação do campo no Amazonas. 

 

2.1 Educação do Campo no Estado do Amazonas 

 

Pode se dizer que Educação do Campo no Estado do Amazonas não é 

diferente da realidade da maioria dos estados brasileiros, foi possível verificar os 

mesmos problemas e as mesmas dificuldades, e a precariedade de ensino. Bezerra 

(1998), vem fazendo uma crítica aos governos que representavam os estados 

brasileiros nos anos de 1987 a 1994, pois não vinham tomando medidas para 

solucionar os problemas em que o ensino público, tanto urbano quanto rural, 

apresentavam. Aos representantes do Estado do Amazonas, a autora destaca que, 

[...] em resumo a situação precária do ensino público do Amazonas aqui 
exposta não difere, no período examinado, da situação de outras unidades 
federadas. De modo geral ela reflete a própria crise política e socioeconômica 
no país. (BEZERRA, 1998, p.95) 

Esta mesma autora vem citando e problematizando quais os principais desafios 

apresentados pelo ensino público nesse mesmo período, como: 

[...] 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). 

Na década de 1980, foi o período que mais se destacou o avanço na Educação 

do Campo. Pois, buscava-se melhorias para educação rural no Amazonas. Foi então 

que surgiu o Instituto de Educação Rural do Amazonas (IERAM), implantado em 1982, 

criado pela Lei n. 1469/81 como órgão de assessoria às prefeituras e abrangeria a 

zona rural de 62 municípios. Criado com o intuito de coordenar e avaliar os programas 

educativos voltados para o meio rural. Competia ao IERAM,  

I – Conceituar, formular e executar a política de educação rural, sincronizada 
com o Sistema Estadual de Educação e dentro do Plano Global de Governo;  
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II – Definir, elaborar e executar a política de planejamento educacional rural, 
formal e não formal, integrada aos processos de planejamento educacional, 
sub-regional e municipal;  
III – Programar, coordenar e avaliar todos os processos de Educação Rural, 
formal e não formal, integrando-se às demais instituições que desenvolvem 
atividades voltadas ao meio rural;  
IV – Promover a articulação com órgãos ou entidades que atuam na Zona 
Rural, com implementação de ações integradas, no setor primário da 
economia;  
V – Apoiar os professores rurais e as comunidades em geral, objetivando o 
aperfeiçoamento e reformulação dos conteúdos curriculares de educação 
rural, formal e não formal, a fim de que estejam em consonância com a 
realidade política, econômica e social dessas comunidades;  
VI – Propiciar ao homem rural, dentro do âmbito de sua atuação, condições 
facilitadoras ao seu pleno desenvolvimento e que possam resultar na 
minimização dos movimentos migratórios;  

VII – Integrar-se à organização dos produtores, através dos processos de 
formação, incentivando inclusive, a criação de indústrias de pequeno porte, 
com vistas ao maior apoio e sustentação à produção local (ARAÚJO, 2004, 
p.143).  

A partir da atuação do IERAM outros projetos rurais, foram criados com objetivo 

de melhorar a situação da população do campo, tanto a situação financeira, como a 

educacional, enfim, minimizar as desigualdades sociais. Destaca-se o PRORURAL e 

o projeto ESCOLA ATIVA, que foram de suma importância para a formação e 

capacitação de professores rurais. Como expõe: 

O IER-AM atuou por meio de Convênio de Cooperação Financeira, 
atendendo vários municípios do Estado do Amazonas, tendo como objetivo a 
conjugação de recursos técnicos e financeiros dos partícipes, visando a 
manutenção 120 e expansão do ensino de 1o grau na zona rural do município 
conveniado. O Regime de Cooperação mútua entre os partícipes se 
estabelecia da seguinte forma (TAVARES, 2018, p.119). 
 

Outro projeto foi o PRORURAL (Programa de Professores Leigos Municipais) 

que foi criado com o objetivo de formar professores leigos, buscando habilitar de 

acordo com a atual LDB (Lei nº 9394/96) 4.285 professores de 61 municípios do 

Estado do Amazonas entre julho de 1998 e dezembro de 2001. Nesse contexto, 

O zelar pela educação proposto pelo PRORURAL, é propiciar paliativos, ou 
seja, cursos de formação para professores leigos que não se importam com 
a titulação ou capacitação. Esse tipo de programa se opõe ao conteúdo da 
própria LDB que afirma como imperativo categórico a necessidade de 
formação a partir do ingresso em institutos superiores de educação 
(ARAÚJO, 2004, p.153). 

Visto que, sabemos que entre os problemas enfrentados pela educação do 

campo destaca-se os casos de professores leigos. O que acontece é que muitas 

vezes, o ensino que destinado aos alunos do campo é o mesmo destinado aos alunos 

da cidade, sem considerar as especificidades daquele contexto. Então o PRORURAL 
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veio para propiciar a esses professores cursos de qualificação e capacitação para 

atuar em uma escola rural, considerando a realidade dos alunos. 

Por meio de convênios do MEC com o Banco Mundial, o Estado do Amazonas 

adota o projeto Escola Ativa, em 1997, que tem como objetivos apoiar os sistemas 

estaduais e municipais na melhoria da educação nas escolas do campo com classes 

multisseriadas, reduzir a repetência, melhorar o nível de aprendizagem dos alunos do 

campo, fornecendo recursos pedagógicos necessários e apropriados, realizar 

formação continuada para os educadores, oferecendo-os propostas pedagógicas 

voltadas às especificidades do campo, dentre outros. 

Por fim, apesar dos programas criados com o objetivo de melhorar a realidade 

da Educação do Campo, não só no Amazonas mais em todos estados os brasileiros, 

hoje ainda percebemos muitos descasos, como “professores” com apenas o ensino 

médio completo, sem formação nenhuma para atuar em uma escola, alunos com 

baixo nível de aprendizagem, falta de recursos pedagógicos.  

 

2.1.1 Educação do Campo no Município de Humaitá-AM 

 

O município de Humaitá encontra-se localizado no interior do estado do 

Amazonas, pertence à mesorregião do Sul Amazonense e microrregião do Madeira. 

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

sua população em 2010 era de 44.227, sua população estimada em 2019 é de 53.383 

habitantes. 

Segundo Franco (2018, p.75) na economia de Humaitá-AM destacam-se o 

cultivo de mandioca, arroz, milho, feijão, cupuaçu, banana e hortaliças, a pecuária de 

bovinos, a piscicultura, a pesca artesanal, o artesanato, a atividade de beneficiamento 

da castanha, a extração de madeira e de ouro encontrado no Rio Madeira, bem como 

a caça e a pesca. O governo do estado também tenta contribuir com incentivos, 

através de programas especiais de financiamentos e orientação técnica, que visam 

melhorar e aumentar a produção de trabalhos em Humaitá-AM.  
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Figura 1: Mapa de Humaitá-AM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura/Humaitá/2019. 

 

A educação do campo do município de Humaitá-AM, fica a cargo da SEMED 

(Secretaria Municipal de Educação), onde é tratado assuntos pertinentes sobre 

sistema educacional do município, tais como recursos financeiros, merenda escolar, 

transporte escolar, lotação de professores e os demais funcionários, executar políticas 

e programas educacionais, promover o aperfeiçoamento da educação do município, 

etc. 

 Para obter mais informações a respeito da Educação do Campo no município 

de Humaitá-AM, foi necessário realizar uma conversa formal com o Coordenador da 

Educação do Campo. Os assuntos tratados foram sobre as escolas do campo, onde 

estão localizadas, quantas escolas estão funcionando, quantos alunos frequentam as 

escolas, o coordenador foi muito educado ao se disponibilizar a conversar, tudo que 

falava a respeito das escolas do campo ia sendo anotado com sua autorização, o 

mesmo comentou que estaria próximo da sua viagem, que seria justamente para 

visitar as escolas do campo e para ajudar na realização da prova Brasil. 

A SEMED forneceu alguns documentos para ajudar na coleta de dados, 

nesses documentos foi possível observar a organização das escolas, os polos nas 

quais encontra-se cada uma delas, a quantidade de alunos, a quantidade de escolas. 

A tabela a seguir são dados de 2019. Conforme podemos verificar na tabela abaixo 
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Quadro 1 - Número de escolas localizadas no campo no município de Humaitá – 2019 

Polos Polo 

I 

Polo 

II 

Polo 

III 

Polo 

IV 

Polo 

V 

Polo 

VI 

Polo 

VII 

Polo 

VIII 

Polo 

IX 

Polo 

X 

Total 

Nº de 

Escolas 

7 8 5 7 5 1 7 4 7 7 58 

Nº de 

alunos 

118 333 275 210 321 175 312 407 458 907 3,516 

Fonte: SEMED/2019 

Como podemos constatar a organização das escolas do campo no município 

de Humaitá está dividida em 10 polos com o objetivo de atender melhor as escolas do 

campo. Essas escolas são classificadas em escolas ribeirinhas, que se localizam ao 

longo dos rios e igarapés, e escolas da BR que se localizam ao longo das BR 319 e 

230.   Balsa escola fica sob a reponsabilidade do polo VI, o único com uma única 

escola. Com relação ao quadro acima, podemos observar que esse município conta 

com cinquenta e oito (58) escolas localizadas na área rural no ano de 2019 e sete (7) 

escolas são localizadas à margem da BR 319 (sentido Humaitá AM/Porto Velho RO e 

Humaitá/Manaus AM) e da BR 230 (sentido Humaitá/Apuí AM e Humaitá/Lábrea AM). 

 

Considerando os dados apresentado pela pesquisadora Franco (2018), 

identificou-se uma queda no número de escolas. Em 2015, foram sessenta e oito (68); 

e, em 2016, sessenta (60) escolas. Identifica-se uma queda no número de escolas em 

2019 e um aumento significativo nos números de alunos matriculados na área rural, 

se comparado com os dados apresentados por Franco (2018)3.  

O quadro abaixo apresenta todas as escolas do campo no município de 

Humaitá-AM. 

Quadro 2: Demonstrativo das Escolas 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 

                                                           
3 Verificar dados na tese intitulada: Um olhar sobre as escolas localizadas no campo do Município de 

Humaitá (Sul do Amazonas): em busca da justiça curricular.  
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21370/2/Zilda%20Gl%C3%A1ucia%20Elias%20Franco.pdf 

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21370/2/Zilda%20Gl%C3%A1ucia%20Elias%20Franco.pdf
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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 

 Escolas Localidades Nº de alunos  
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VII 

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 

 

 

 

 

 

X 

 

Escolas Localidades Nº de alunos 

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 

 
De acordo com os dados acima podemos verificar que as escolas localizadas 

no polo X (escolas da estrada) que conta com sete escolas, com um total de 907 

alunos matriculados no ano de 2019. A localidade que apresenta um maior número 
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de alunos está localizada no Assentamento rural conhecido como “Realidade”, com 

uma diversidade de população de diversos lugares do Brasil, pois muitos vêm em 

buscar de terra e/ou trabalho. 

Através de fotos fornecidas pela SEMED (2019), foi possível observar que as 

escolas situadas as margens do rio madeira e afluentes (igarapés), são as que mais 

sofrem com a falta de infraestrutura. A Secretaria de Educação oferece poucas 

condições para o desenvolvimento do trabalho de ensino e aprendizagem nessas 

localidades. Em algumas dessas instituições os professores muitas vezes não têm 

lugar decente para morar, não tem um bom espaço escolar, não tem banheiros, não 

tem alimentação adequada, não tem energia 24h. Diferentemente da balsa escola, a 

única que possui energia 24h, ar-condicionado, dormitórios todos climatizados etc. 

Infraestrutura que outras escolas e comunidades não possuem, a energia em outras 

comunidades fica ligada no máximo 3h por noite. 

Referente a isso, pode se dizer que a falta de energia dificulta o 

armazenamento de alimentos, prejudica na hora do professor fazer seu planejamento, 

pois muitos fazem a noite. A falta de infraestrutura muitas vezes não prejudica apenas 

a aprendizagem do aluno, mas também no bem-estar dos professores. Isso gera um 

desconforto tanto para os alunos quanto para os professores, que muitas vezes se 

contentam com tão pouco por querem trabalhar e os alunos por que querem aprender.  

As escolas que mais sofrem pela falta de apoio são as escolas que estão 

situadas nos lagos e igarapés, a situação nessas instituições de ensino são mais 

complicadas, pois o acesso a elas quando o rio seca fica dificultoso pelo fato das 

embarcações e transporte escolar não conseguirem adentrar por acesso. 

 

 

 

 

 

  



28 
 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem como objetivo fazer uma análise do cotidiano escolar no 

contexto da Balsa Escola no Município de Humaitá-AM, considerando os aspectos 

pedagógicos, através disso, observar como é o dia a dia dos professores e dos 

funcionários da escola. 

A presente pesquisa foi direcionada para uma abordagem qualitativa, a mesma 

procurou obter resultados aprofundados através de uma visita ao campo da pesquisa 

e da entrevista com um certo número de participantes da escola, os quais me 

ajudaram a obter resultados significantes, todo trabalho de coleta de informação, deve 

observar. Neste sentido, 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela ocupa, nas 
Ciências Sociais, com nível de realidade que não pode ou não deveria ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (MINAYO 
2010, p. 21).  

Ou seja, o importante na pesquisa não é apenas os dados quantitativos e sim 

a qualidade. No caso desta pesquisa o olhar não foi apenas voltado para a quantidade 

de salas de aula, de professores, de alunos, e sim para a qualidade, os valores que o 

objeto de pesquisa possui. 

Desta forma compreende-se que a pesquisa proporciona ao pesquisador um 

intenso estudo e reflexão crítica acerca da realidade estudada, colocando em questão 

os problemas que possam vir ocorrer, e também possibilita novas hipóteses e construir 

novos conhecimentos. 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). 

Sendo assim, qualquer tipo pesquisa é considerado uma ferramenta essencial 

para a conhecimento, por meio dela são descobertas novas realidades acerca do campo 

estudado. A “Pesquisa é entendida tanto como procedimento de fabricação do 

conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem (princípio científico e 

educativo), sendo parte integrante de todo processo reconstrutivo de conhecimento” 

(DEMO, 2000, p. 20). 
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Primeiramente, para a realização desta pesquisa foi necessário compreender 

o contexto histórico da Educação do Campo no Brasil e especificamente no estado do 

Amazonas, para enfim, descrever como ela acontece em Humaitá, município no qual 

foi realizado a pesquisa, para isso foi preciso realizar um levantamento bibliográfico 

em artigos, documentos e embasamentos teóricos.  

Em seguida, foi realizada uma pesquisa de campo com coletas de dados, 

onde esse tipo de pesquisa tem uma especificidade exclusiva, pois é através dela que 

pesquisador passa a descobrir de perto a natureza que será estudada, estabelecendo 

dessa forma uma visão mais aperfeiçoada da realidade, tentando assim, compreender 

como se institui as relações no campo pesquisado.  

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 fazer a pesquisa social. É claro 
que a riqueza desta etapa vai depender da qualidade da fase exploratória 
(MINAYO, 2012, p.61). 
 

 Referente a isso, pode se dizer que todo pesquisador precisa ter um olhar 

curioso, descobrindo assim por meio de perguntas o interesse necessário para poder 

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

respostas previamente prontas mais sim instigar minuciosamente todo o processo 

para chegar aos resultados esperados. 

Nesse sentido a entrevista é tomada no sentido amplo de comunicação verbal, 

e no sentido restrito de coleta de informações sobre determinado tema científico, é a 

estratégia mais usada no processo de trabalho de campo (MINAYO, 2008). É uma 

oportunidade de conversa face a face, utilizada para “mapear e compreender o mundo 

da vida dos respondentes”, ou seja, ela fornece dados básicos para “uma 

compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações” em relação aos 

atores sociais e contextos sociais específicos (GASKELL,2003, p. 65). 

Sendo assim, para a construção das informações foram usadas como 

instrumento de coletas de dados sendo elas, a entrevista e observação direta, são 

técnicas que possibilitam ao pesquisador conseguir os resultados a fundo o que se 

pretende alcançar na pesquisa. Nesse contexto entende-se que a “Técnica é um 

conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência ou arte; é a 

habilidade para usar esses preceitos ou normas, a parte prática. Toda ciência utiliza 

inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos” (MARCONI; LAKATOS, 2003, 
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p.174). Compreende-se que toda e qualquer ciência se utiliza de várias técnicas para 

a elaboração e obtenção de suas finalidades esperadas. 

A metodologia foi escolhida com o intuito de ajudar na execução da pesquisa, 

na qual tem como objetivo central, “analisar o cotidiano escolar no contexto da Balsa 

Escola no Município de Humaitá-AM, considerando os aspectos pedagógicos”. 

 Como desenvolvimento da presente pesquisa, foi possível observar, as 

propostas pedagógicas e o cotidiano escolar no contexto da Escola Fluvial. Sendo 

assim, na realização desta pesquisa foi necessário levar em consideração todos os 

aspectos pedagógicos. É preciso destacar que é importante lembrar que antes de 

iniciarmos uma pesquisa de campo desta magnitude, foi preciso solicitarmos uma 

autorização da Secretaria Municipal de Educação para realização da referida 

pesquisa, a autorização está anexada ao fim desta pesquisa. 

 

3.1 Contexto da Pesquisa 

 

A presente pesquisa foi realizada em uma escola do campo, a Escola 

Municipal Rural Osmarina Melo de Oliveira, instituição pertencente ao Município de 

Humaitá-AM, situada no Rio Madeira em frente a Comunidade São Rafael (área rural) 

ela é mantida pelo poder Municipal de Educação do Município de Humaitá -AM.  

A escola foi criada no dia 13 de agosto de 2016, por meio do projeto do então 

prefeito da Cidade de Humaitá-AM, José Sidinei Lobo do Nascimento (DEDEI LOBO). 

Tendo como seu vice-prefeito Herivâneo Vieira de Oliveira e Secretaria Municipal de 

Educação, a professora Jucineth de Jesus S. de Oliveira. 

Esta instituição de ensino foi criada com alguns objetivos, o primeiro foi de 

atender as demandas de alunos das comunidades de Perseverança, Marilândia, Miriti, 

Lavras, Trapiche, Canteiro do Caiarí, Caiarí, São Rafael, São Sebastião do Tapuru, 

Ilha do Tapuru, Santa Maria, Santa Augusta, São Domingos e Arroizal. Isso se deu 

devido ao fenômeno da natureza, onde no ano de 2014, houve a maior enchente já 

presenciada no Rio Madeira, que inundou as comunidades mencionadas acima 

impossibilitando o acesso à escola e prejudicando a aprendizagem dos alunos. 

O então prefeito municipal, com o intuito de proporcionar uma melhor 

educação para os alunos das comunidades ribeirinhas, em especial as que já foram 

mencionadas, elaborou um projeto com objetivo de resolver a situação na qual as 

comunidades estavam passando naquele momento, um outro objetivo foi mencionado 
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para a elaboração deste projeto, na qual era deixar de oferecer as classes de 

multisseriados que englobava todo as comunidades do trecho do Rio Madeira, uma 

vez que, todas as comunidades mencionadas possuíam uma escola que atendia do 

jardim I e II, as séries iniciais do Ensino fundamental l.  

Com a chegada da balsa escolas essas turmas multisseriadas foram extintas, 

assim, para que o ensino da balsa escola fosse de seriação oferecendo turmas desde 

a educação infantil até o fundamental II de ensino integral onde são divididos em duas 

etapas. 

A primeira etapa inicia-se na escola por volta das 8:00 horas da manhã até as 

11:00 horas, onde os professores trabalham com aulas do Ensino Fundamental I, II e 

educação infantil, que são trabalhadas as disciplinas que fazem parte da matriz 

curricular. Das 11:00h às 11:30 horas é servido o almoço dos alunos, após esse 

intervalo às 11:30 todos os alunos da educação infantil e alunos do 1º ao 5º ano 

deverão se encontrar no interior das suas respectivas salas, para que os alunos do 

ensino fundamental l e II, possam das 11:30 às 12:00, horas, direcionarem-se ao 

refeitório para almoçarem, logo ao término do almoço as 12:30h os alunos do 6º ao 9º 

anos deverão estar nas suas respectivas salas para que seja iniciado o contra turno 

ou segunda etapa como eles mencionam na escola. 

 

3.1.1 Participantes da Pesquisa 

 

Os participantes que fizeram parte desta pesquisa foram todos os professores 

que se faziam presentes na escola, sendo assim, o gestor e nove professores. Os 

sujeitos foram convidados a colaborarem com a pesquisa respondendo a entrevista, 

recebendo todas as informações sobre o objetivo da pesquisa e suas participações 

deram-se de forma voluntária. 

Os nomes dos entrevistados não foram mencionados por uma questão de ética 

e para isso cada participante foi identificado pela palavra professor seguida de uma 

letra qualquer, exemplo professor A; Professor C, etc. Devo mencionar que foi 

fundamental o apoio do gestor e dos professores para execução desta prática, onde 

fui muito bem recepcionado por todos. Sendo assim, fui convidado para conhecer a 

realidade de todos na balsa fluvial, aonde esse contado facilitaria em diversos 

conhecimentos que ajudassem na elaboração dos resultados da referente pesquisa. 
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4 A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: ESTRUTURA FÍSICA, PEDAGÓGICA E 

ADMINISTRATIVA 

 

No decorrer desta pesquisa foi possível observar que a educação do campo 

apresenta muitas lacunas com diversos problemas nas escolas do campo, com isso, 

ficam impossível exercer uma educação de qualidade, falta muito investimento e 

condições de infraestrutura adequada para algumas escolas do campo.  

No Estado do Amazonas é necessário descartar os acontecimentos naturais 

tais como (enchentes, e a seca do rio madeira) fenômenos naturais que área ribeirinha 

enfrenta em diferentes períodos do ano, como as cheias, o que dificulta o acesso dos 

estudantes à escola. Diante disso, foi criado um projeto audacioso que atendesse de 

forma mais eficaz os estudantes ribeirinhos de Humaitá -AM, a primeira escola fluvial 

todo Brasil. Neste sentido, o município de Humaitá procurou oferecer uma escola 

diferenciada, tanto na organização pedagógica, administrativa e de infraestrutura.  

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(BRASIL, 2002), correspondem a uma iniciativa legal, que trata especificamente dos 

povos do campo, em particular das peculiaridades da educação voltada para eles. 

Quanto à infraestrutura, aparece um artigo que destaca: 

[...] Art. 7° a Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável 
apoio pedagógico aos alunos, incluindo condições infra-estruturais 
adequadas, bem como materiais e livros didáticos, equipamentos, 
laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto, em conformidade com a 
realidade local e as diversidades dos povos do campo, com atendimento no 
art. 5° das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo. (BRASIL, 2002) 

  Pode-se notar, que a infraestrutura e a organização dos ambientes nas 

instituições de educação do campo são condições fundamentais para o exercício 

pedagógico. Portanto, este capítulo visa discutir os dados coletados para aprimorar a 

pesquisa, que teve o intuito de observar e conhecer as condições da infraestrutura da 

escola campo de pesquisa. Se faziam presente apenas o gestor e os professores no 

dia da pesquisa.  

 A escola possui 11 professores que trabalham efetivamente na escola, porém 

para a realização desta pesquisa tivemos somente 9 (nove) professores que 

participaram da entrevista, e o gestor, pois 3 (três) professores estavam ausentes. A 

instituição até o memento encontra-se sem pedagogo (a), que é de suma importância.  
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4. 1 Estrutura Física 

A escola na qual foi realizada a pesquisa é denominada Escola Municipal Rural 

“Osmarina Melo de Oliveira”, segundo o histórico da escola disponibilizado pelo 

gestor, escola foi fundada no dia 13 de agosto de 2016, por meio do projeto do então 

prefeito da Cidade de Humaitá-AM, José Cidenei Lobo do Nascimento tendo como 

seu vice-prefeito Herivâneo Vieira de Oliveira e Secretaria Municipal de Educação, a 

professora Jucineth de Jesus S. de Oliveira.  

O nome da escola foi escolhido em homenagem à mãe do governador José 

Melo, onde o Dedei Lobo pronunciou-se dizendo que foi fundamental o apoio do 

governador para a realização desta conquista. A escola construída no ano de 2016, 

atende uma demanda razoável de alunos de 17 comunidades ribeirinhas de Humaitá-

AM. 

  

Figura 2: Escola do campo Osmarina de Melo 

 
Fonte:(acervo pessoal), 2019. 

 

A presente escola é feita de metal, particularmente, sob a estrutura de 

container, são 10 salas de aulas, uma delas tem uma divisão ao meio de um material 

muito resistente chamado de (PCV) material de plástico sólido derivado de petróleo, 

usados em construções de forros. Nesta sala funciona a Educação Infantil l e a sala 

do 1º ano. Fora essa sala que trabalha com esta adaptação para não deixar de atender 

os alunos da educação infantil l. 

Assim temos uma sala para a educação Infantil, cinco salas de aula são 

destinadas aos anos iniciais do 1º ao 5º ano com uma faixa entre 11 a 24 alunos por 

turma.  Para o ensino fundamental II os alunos podem contar com 4 (quatro) salas de 
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aulas todas separadas por seriação que vai desde o 6º ao 9º com uma faixa de 12 a 

14 alunos por turma. 

Como podemos verificar as salas de aulas não são lotadas, com média entre 

11 a 24 alunos, o que favorece o desenvolvimento de várias atividades escolares. No 

entanto, devemos ressaltar que alguns alunos passam muitos dias sem frequentar a 

escola por conta da seca do rio, uma vez que, a lancha que faz o transporte escolar 

não consegue chegar a determinadas comunidade. Isso tem dificultado o acesso dos 

alunos à escola. 

Com isso, os alunos perdem muitos conteúdos dificultando seu rendimento 

escolar, uma vez que sua participação é de suma importância, tanto para seu 

desenvolvimento intelectual quanto pessoal, sendo assim os alunos não tem muito o 

que fazer, a não ser esperar as águas do rio subirem, assim os transportadores 

conseguem chegar até os alunos e os transportarem até balsa escola para que sejam 

desenvolvidas suas práticas complementares normalmente.  

A cultura e as crenças locais dos ribeirinhos são tão desvalorizadas que, no 

entanto, os mesmos já se sentem de certa forma excluídos e abandonados pelos 

governantes, mas não perdem a esperança de darem aos seus filhos o que eles não 

puderam ter, sendo assim, essas problemáticas vivenciadas por eles onde seus filhos 

aparecem pouco na escola por conta desses fatores naturais que não podem ser 

evitados.  

A nucleação escolar deveria estar ajudando a escola-núcleo, mas foi possível 

perceber que escola fica muito longe das comunidades de origem de seus alunos e 

de suas respectivas famílias, além dos riscos e desgastes de longas viagens 

realizadas pelos alunos. Indica-se também que a política de nucleação contribui ao 

desenraizamento cultural dos alunos do campo, uma vez que, é feito deslocamento 

para longe da comunidade de origem.  

A escola deveria levar em consideração que eles vivem em uma realidade 

totalmente diferenciada por conta dos diferentes níveis que o rio enfrenta em algumas 

estações do ano. Sendo assim,  

Uma cultura que, frequentemente, não é valorizada e é até mesmo pouco 
estudada. O currículo das escolas ribeirinhas necessita contemplar 
elementos de compreensão dessa realidade por elas vividas. Trata-se de 
uma escola que tem suas diferenças, suas características, suas marcas, e 
que precisa ser respeitada enquanto escola que abriga um outro modo de 
viver as relações pedagógicas e cujo currículo precisa voltar-se para suas 
necessidades cotidianas (VICTÓRIA, 2008, p. 77). 
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 Referente a isso, escola junto aos professores tem o dever achar meios que 

ajudem esses alunos, para que eles não saiam prejudicados ao perderem vários dias 

de aulas, levando em consideração suas culturas, suas crenças, e por fim o seu 

cotidiano, sendo assim, as práticas educacionais dos professores devem ser voltadas 

para essas especificidades enquanto não é normalizado o transporte dos alunos.  

 

Na escola consta em seu espaço físico, uma (1) diretoria na qual trabalha o 

gestor e o secretário, um (1) refeitório onde os alunos fazem suas refeições três vezes 

ao dia, a escola possui apenas dois (2) banheiros onde as crianças fazem uso diário, 

há uma cozinha com duas (2) cozinheiras, duas (02) serventes e duas (02) serviços 

gerais. Uma (01) enfermaria com uma profissional qualificada no cargo, uma (01) sala 

de informática que não é usada pelos alunos apenas por alguns professores para 

fazer seus planos de aula. Um (01) espaço reservado para os professores fazerem 

suas refeições durante o dia, e para fazerem a refeição da noite os mesmos utilizam 

uma sala aula da escola.  

A fim de iniciarmos a nossa discussão apresentaremos a seguir uma terceira 

figura do atual espaço escolar da Educação infantil e do 1º ano.  

 

Figura – 03: Sala de Aula da Educação Infantil 

 
Fonte:(acervo pessoal), 2019. 

 

 
Foi possível observar na sala da educação Infantil, que não há um espaço 

apropriado para as crianças, devido a uma divisão feito na sala de aula, são 11 alunos 

matriculados, que, no entanto, apenas 9 alunos vão as aulas diariamente. Referente 
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as observações, foi possível destacar que o ambiente não oferece um espaço 

apropriado para os alunos, onde os mesmos possam brincar, criar e recriar suas 

brincadeiras, sentindo-se independentes e estimulados. 

A vista disso, a escola deveria oferecer as crianças um espaço onde a 

organização tenha como princípio, um lugar acolhedor e prazeroso onde elas sintam-

se à vontade para explorar o ambiente na qual foi inserida. O ambiente escolar deve 

proporcionar conforto, segurança, proteção acerca das oportunidades para as 

crianças explorarem o espaço (MONTESSORI, 1965).   

 A figura a seguir é da sala do 1º ano, onde também foi observado que o espaço 

e muito reduzido para as crianças.  

Figura 04: Sala de aula da 1º ano 

 
Fonte: Fotogra (acervo pessoal), 2019. 

 

A sala da 1º serie também trabalha com um espaço reduzido, oferecendo 

pouquíssimo conforto as crianças, sendo assim, cabe a escola refletir sobre suas 

práticas educacionais, para que achem maneiras de suprir a falta de espaço na 

instituição, pois é na sala de aula que o aluno produz conhecimentos, quando não se 

tem um espaço adequado, o aluno acaba se limitando ao espaço que tem, uma vez 

que,  

[...] O espaço acaba tornando-se uma condição básica para poder levar 
adiante muitos dos outros aspectos-chave. As aulas convencionais com 
espaços indiferenciados são cenários empobrecidos e tornam impossíveis 
(ou dificultam seriamente) uma dinâmica de trabalho baseada na autonomia 
e na atenção individual de cada criança (ZABALZA, 1998, p. 50). 
 

Portanto, deve-se pensar em um ambiente, onde as crianças possam ter 

diferentes interações sociais, sendo elas condições básicas de socialização entre 
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aluno-aluno, aluno-professor, aluno-espaço, aluno-tempo onde esses elementos 

envolvam o espaço a ser trabalhado para que os alunos compreendam o ambiente na 

qual foi inserido. Sobre este aspecto Ceppi e Zini (2013, p.46) dizem que “O ambiente 

escolar deve ser passível de receber manipulações e transformações tanto de adultos 

como de crianças, e deve estar aberto para diferentes usos. ” 

A balsa escolar tem um número significativo de alunos matriculados, mas não 

se encontra com superlotação nas salas de alunas, foi possível observar que em uma 

das salas apresenta uma quantidade bem expressiva de alunos, que não chega ser 

uma “superlotação”. Nesta sala funciona o 5º ano com 24 alunos, eles ficam limitados 

há um espaço muito estreito, isto causa grande inquietude por parte dos docentes, 

pois o aluno quando é exposto a um ambiente abafado tende a não se concentrar, o 

que gera indisciplina e consequentemente, o seu aprendizado ocorre de forma 

ineficiente. 

[...] o espaço escolar é visto como uma fonte de experiências e de 
aprendizagem que, em sua materialidade, está impregnado de signos, 
símbolos e marcas que comunicam e educam; a sua produção, distribuição, 
posse e usos têm um importante papel pedagógico. Esse espaço é 
considerado um elemento significativo do currículo oculto, mas tem sido 
negligenciado. (RIBEIRO, 2004, p.103) 

 
Desta forma, é preciso que haja debates sobre o espaço escolar, seu 

funcionamento, dinâmica em relação a quantidades de alunos existente nela, 

possibilitando organização, estruturação e produtividade para construção de 

conhecimento, aprendizagem significativa e possibilidade de desenvolvimento 

sensorial, motor e cognitivo. 

Outra questão observada foi a questão da biblioteca que a escola não possui, 

os professores relatam que sentem falta deste espaço na escola, e por não ter esse 

espaço enfrentam alguns empecilhos e algumas dificuldades em busca por material 

pedagógico.  

No contexto atual, a escola é considerada um dos principais espaços 

formadores de habilidades de leitura, sendo o professor, o mediador na construção do 

conhecimento e interesse dos alunos por esta prática. O desenvolvimento do hábito 

de leitura nas crianças depende de um ambiente democrático e propício ao processo 

de ensino e aprendizagem. A Lei nº 46/86, de 14 de outubro, (Lei de Bases do Sistema 

Educativo), no artigo 44º, ponto 2, consagra como um recurso educativo privilegiado 

as bibliotecas escolares. 
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Sobrinho (2000), ao refletir sobre a importância da biblioteca nos âmbitos 

escolares a partir da referida Lei, argumenta que; 

 
Atualmente, a tendência aponta para a biblioteca escolar como sendo o 
centro de recursos multimídia da escola, onde marcam presença os materiais 
impressos, mas também os audiovisuais e os informáticos, suportes para a 
transmissão   da informação, numa sociedade marcada pelas transformações 
tecnológicas e aberta para o futuro (SOBRINO, 2000, p.208). 

 

Assim, com base nas observações realizadas na pesquisa de campo, cabe a 

escola propiciar condições adequadas para que o processo de ensino e aprendizagem 

ocorra de forma contextualizada, levando-se em consideração os anseios e 

experiências vivenciadas no seu cotidiano, para assim, oportunizar diálogos e 

reflexões que contribuam para a melhoria do processo educativo.  

Seguindo com as observações, foi possível notar que há uma sala de 

informática, mas, no entanto, não é utilizada pelos alunos, apenas professores tem 

acesso aos computadores que utilizam como ferramenta de produção dos seus planos 

de aula diários. Em conversa com o gestor, foi dito que o mesmo está correndo atrás 

de um projeto na qual possa vir para a instituição um profissional qualificado, para que 

os alunos participem desse projeto e aprendam a lidar com essa ferramenta.  

Ainda sobre o espaço escolar, os alunos podem contar com o refeitório onde 

fazem uso três vezes ao dia para suas refeições, esse espaço não é somente usado 

para essa finalidade, nele também são feitas palestras, apresentações de teatro, 

exposição de trabalhos, é utilizado para fazer a formatura da turma que está 

concluindo o 9º ano. Como podemos observar o refeitório é bem utilizado, conforme 

podemos verificar na figura abaixo:  

Figura 05: Refeitório da Escola  

 
Fonte: (acervo pessoal), 2019. 
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Como podemos observar que é um espaço bem organizado na qual todos 

fazem uso, nesse local, temos mesas, freezer, acentos, banheiros, murais etc. Os 

alunos quando chegam na escola entram pelo portão de acesso do refeitório, os 

funcionários já estão aguardando-os com café da manhã, os alunos fazem essa 

primeira refeição e as 08:00 horas vão para sala de aula, eles mesmos retornam 

apenas 11:30h para segunda refeição e as 15:30h para a última refeição para poderem 

retornar a seus lares. Figura a seguir mostrar a chegada dos alunos por meio do 

transporte escolar. 

 
Figura 06: Chegada dos alunos 

 
Fonte: (acervo pessoal), 2019. 

 

Os alunos chegam a escola em embarcações como mostrada na figura acima, 

a escola disponibiliza três lanchas iguais a essa para o transporte dos alunos, nelas 

possuem acentos para todos os alunos, elas transportam alunos de dezessete (17) 

comunidades. Para chegar a escola leva-se em torno de 2h, se os pilotos voltassem 

para a escola após deixar os alunos nas suas comunidades, e retornassem apenas 

no outro dia demoraria mais tempo, pensando nisso os transportadores dormem nas 

comunidades, às 05:00h da manhã já estão passando nas comunidades em direção 

a balsa escola. Uma dessas embarcações desce o rio para pegar os alunos mais 

distantes, uma embarcação menor pega os alunos na comunidade do Tapurú que fica 

do outro lado rio com duração de 50 minutos para atravessar o rio, e a última 

embarcação pega os alunos acima do rio e vem baixando o rio até chegar a Balsa 

escola duração de 01:30h de transporte. 
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Algumas das comunidades ficam perto da escola, outras não, sendo assim, 

as que ficam mais distantes da balsa fluvial, os alunos precisam acordar mais cedo 

para pegarem o transporte, os alunos chegam um pouco sonolentos a escola, várias 

pesquisas mostram que o aluno sonolento produz pouco, sendo assim não vão bem 

na escola, quando os alunos estão descansados, eles são mais alerta e prontos para 

aprender. 

Uma professora da Educação Infantil relatou que, em sua sala tem muitos 

alunos que vem de comunidades distantes e pelo fato de acordarem cedo chegam 

muito sonolentos, em sua fala diz, isso não bom para alunos pois ele não participa 

com é para participar, quando esses alunos chegam muito sonolentos ela coloca eles 

para dormirem acerca de 1h a mais, em sua sala ela disponibiliza aos alunos um 

colchonete onde os mesmos revezam, diz ainda que faz isso frequentemente para 

ajudar os alunos. Para tanto, faz-se necessário acolher o educando, ir até ele, para 

que o mesmo se sinta acolhido pelo professor. “Acolher é receber amorosamente o 

outro, sem julgá-lo” (LUCKESI, 2005, p.79). 

Referente a estádia dos alunos na escola, a instituições devem oferecer 

normas básicas de segurança e saúde de caráter social e educativo, pois a mesma 

atende crianças de 0 a 6 anos da Pré-escola, e alunos do ensino fundamental I e II. A 

instituições têm como dever assegurar que todos os alunos tenham um espaço 

educativo para, favorecendo o seu crescimento e desenvolvimento e propiciando a 

construção do seu conhecimento. Para isso devem garantir ações sociais, 

pedagógicas, nutricionais e ambiente saudável. Essas ações devem ser integradas 

envolvendo todos os profissionais da instituição e a comunidade. 

Referente ao uso dos banheiros, percebe-se que os professores fazem uso 

do mesmo ambiente, os professores deveriam ter seu próprio banheiro e os alunos o 

seus, como a escola trabalha com educação infantil, os banheiros deveriam ser 

apropriados para esses alunos, mas não são, os banheiros deveriam ser separados 

por box e também não separados.  

Segundo o Parâmetros Básicos de Infraestrutura para educação infantil 

(2006), os banheiros infantis devem ser implantados próximos às salas de atividades, 

não devendo ter comunicação direta com a cozinha e com o refeitório. Sugerimos a 

seguinte relação do número de crianças por equipamento sanitário: 1 vaso sanitário 

para cada 20 crianças; 1 lavatório para cada 20 crianças; 1 chuveiro para cada 20 

crianças. 
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Devem ser previstos banheiros de uso exclusivo dos adultos, e na instituição 

não tem essa separação, são feitas algumas sugestões no encarte Parâmetros 

Básicos de Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil (2006, p.19) de 

como os banheiros devem estar organizados para melhor atender todos. 

Piso impermeável e de preferência antiderrapante, de fácil conservação, 
manutenção e limpeza, com caimentos adequados, de maneira que impeçam 
empoçamentos;  
-Paredes revestidas com material impermeável, de fácil conservação, 
manutenção e limpeza, até uma altura mínima de 1,50 m;  
_Janelas com abertura mínima de 1/8 da área do piso, permitindo a ventilação 
e a iluminação natural;  
-As portas das cabines sanitárias individuais não devem conter chaves ou 
trincos; as divisórias devem ser mais baixas, em torno de 1,50 m;  
-Os chuveiros para crianças de 1 a 3 anos devem, sempre que possível, ser 
alteados, em torno de 40 cm, para facilitar o trabalho dos professores no 
momento do banho das crianças;  
-As bancadas dos lavatórios devem ter altura em torno de 60 cm. 

 

A balsa escola tenta suprir todas essas necessidades que enfrentam, no 

entanto, consegue conviver de forma harmoniosa com todas essas dificuldades, os 

banheiros são bem cuidados, são limpos a quase todo momento, para que todos 

façam uso, é claro seja mantida higienização pessoal de todos.  

A comodidade de todos na balsa escola é nítida, todas salas contam com 

centrais de refrigeração do começo das aulas até término delas, as salas todo tempo 

limpas. Os professores podem contar com energia 24 horas na instituição, em seus 

dormitórios tem beliches, lugares para redes, possui ainda uma central de refrigeração 

em cada um dos dormitórios, os tripulantes contam com dois geradores de energia, 

que são desligados as 18:00h para um descanso e religado às 19:00h, ficam ligados 

a noite toda até às 06:00h da manhã e religados às 07:00h. 

O espaço físico do ambiente escolar deve ser acolhedor tanto para os 

profissionais da educação quanto para os educandos, e o que vemos é que os alunos 

são apresentados a uma estrutura física escolar de qualidade.  

 Indagamos aos professores sobre a infraestrutura da escola, na qual foi 

perguntado aos professores: na sua opinião a escola oferece infraestrutura básica 

adequada ao ensino? Os mesmos responderam, 

“Na minha opinião, a infraestrutura da escola é razoável, porque 

ainda falta algumas coisas, como espaço para biblioteca, a 

escola também não tem rampas para no caso atender alunos 

com deficiência” (Prof.º “A”). 
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“Sim, apesar de algumas salas serem pequenas, mas tem uma 

infraestrutura adequada para ensinar, mas, por outra parte as 

crianças não têm um espaço para brincarem” (Prof.º “B”). 

“Sim, tudo de acordo com o projeto pedagógico da escola” 

(Prof.º “C”). 

“Sim, neste aspecto a escola está ok” (Prof.º “D”). 

“Sim, temos 3 lanchas, que consegue atender a demanda, temos 

enfermeira na escola, escola é climatiza e temos profissionais 

qualificados” (Prof.º “E”). 

“Dispõe de uma de estrutura boa para se trabalhar, mas, ainda 

falta espaço para que haja uma interação melhor entre os alunos 

e professor” (Prof.º “F”). 

 

Podemos observar, que as respostas dos professores vêm para 

complementar as minhas observações realizadas no espaço escolar. Portanto, nota-

se, que escola tem uma boa estrutura para atender os alunos e os professores, mas, 

se fosse avaliar de acordo com os Parâmetros de Infraestrutura muitas coisas 

estariam irregulares. Na fala do Prof.º “A” “Na minha opinião, a infraestrutura da escola 

é razoável, porque ainda falta algumas coisas, como espaço para biblioteca, a escola 

também não em rampas para no caso atender alunos com deficiência”, segundo ela 

muitas coisas teriam que melhorar, isso ficou bem evidente durante as observações 

realizadas, pois a escola precisa de rampas caso alguém precise usá-las, necessita 

de uma biblioteca, espaço para brincadeiras e precisa-se de uma sala de professores.  

 

4.1.1 Organização Pedagógica 

 

O acompanhamento às escolas rurais do município de Humaitá-AM é realizado 

pela equipe pedagógica da Coordenação da SEMED ou pelo supervisor de polo. Os 

polos são compostos por um conjunto de escolas, cada polo possui um supervisor que 

é responsável pelo acompanhamento a um grupo de escolas determinadas. Porém, 

segundo informações obtidas na entrevista, esse acompanhamento não ocorre como 

deveria ser. A Resolução nº 2, do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de 

Educação, de 28 de abril de 2008, estabelece em seu artigo 7º que, 
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A Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável apoio 
pedagógico aos alunos, incluindo condições infraestruturas adequadas, bem 
como materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e 
áreas de lazer e desporto, em conformidade com a realidade local e as 
diversidades dos povos do campo, com atendimento ao art.5º das Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo (BRASIL, 2008, 
p. 2). 

Portanto, o acompanhamento pedagógico deve ser construído a partir de um 

diálogo com os professores no ambiente escolar, para assim definirem os objetivos 

em que se propõe a escola, as condições em que a escola se encontra, e não que 

seja apenas uma visita rápida, como muitas vezes acontece. Segundos os 

professores e o gestor. 

Foi possível perceber, que nesta escola não há um acompanhamento 

pedagógico frequente, vez ou outra o coordenador da SEMED juntamente com sua 

equipe aparece, mas apenas para deixar a merenda escolar e alguns materiais. Em 

conversa com a gestor, para saber as condições em que a escola se encontra, ou se 

os professores estão encontrando alguma dificuldade ao desenvolver seu trabalho, 

relatou que os professores estão superando suas expectativas, pois são dedicados, e 

procuram sempre dar o melhor de si aos alunos.  

Faz-se necessário trazer aqui algumas informações sobre sujeitos que 

participaram da referente pesquisa de campo na Escola Municipal Rural Osmarina 

Melo de Oliveira, conforme pode ser visto no quadro a seguir: 

 

  Quadro 3: Perfil dos sujeitos da pesquisa 
FUNÇÃO SEXO IDADE TEMPO DE 

TRABALHO 

TEMPO 

TRABALHO NA 

ESCOLA 

FORMAÇÃO REGIME DE 

TRABALHO 

C/H 

 

Gestor 

 

Masc. 

 

50 

 

12 Anos 

  

 3 Anos 

Pedagogia  

Efetivo 

 

20 h 

 

Prof.ª A 

 

Fem. 

 

24 

 

 

3 Anos 

 

3 Anos 

Letras  

Seletivo 

 

40 h 

 

Prof.ª B 

Fem.  

50 

 

 

15 Anos  

 

3 Anos  

Pedagogia  

Efetiva 

 

40h 

 

Prof.ª C 

Fem.  

28 

 

8 Meses 

 

8 Meses 

Matemática  

Seletivo 

40h 
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Prof.º D 

 

Mas. 

 

31 

 

3 Anos 

 

3 Anos 

Letras  

Efetivo 

40h 

Prof.ª E Fem. 57 12 Anos  3 anos Normal 

superior 

Seletivo 40h 

 

Prof.ª F 

Fem.  

43  

 

12 Anos  

 

2 Anos 

Contabilida

de 

 

Seletivo 

40h 

 

Prof.ª G 

Fem.  

49 

 

12 Anos 

 

3 Anos 

Magistério  

Seletivo 

40h 

      Fonte: Elaborado por Mota /2019 

 

De acordo com o quadro acima, podemos observar que os participantes da 

pesquisa são, em grande parte mulheres, apenas dois profissionais do sexo masculino 

faziam-se presente no dia da pesquisa, o gestor e um professor. Os professores têm 

uma faixa etária de 24 e 57 anos de idade, a grande maioria dos professores tem Nível 

Superior, apenas uma professora possui magistério (nível médio) e outra professora 

possui nível superior em Contabilidade, ou seja, não possui nenhuma formação 

pedagógica para desenhar sua função.  

Com relação ao regime de trabalho 5 (cinco) destes profissionais que 

participaram da entrevista tem contrato de trabalho seletivo, e 3 (três) professores 

concursados. A escola disponibiliza mais profissionais, mas não se faziam presentes 

na instituição, foi observado que há grande número de professores escolhidos através 

do processo seletivo, onde foi possível constatar que alguns não tem formação para 

estarem desenvolvendo algumas funções na escola. 

Para a realização desta pesquisa foi fundamental sabermos da importância do 

papel do professor para o sucesso da aprendizagem dos alunos, as apurações feitas 

na escola Fluvial, vem demonstrando que há grande número de professores formados 

com nível superior completo, apenas 3(três) dos 11(onze) professores que trabalham 

na escola não tem graduação,1(um) destes profissionais se fazia presente no dia da 

pesquisa.  

Foi possível perceber que os professores que não possuem graduação estão 

recebendo oportunidades de se graduar em alguns cursos de licenciatura oferecidos 

na universidade UEA, em parceria com a SEMED, esses cursos restauram a 

confianças dos professores na busca por mais conhecimentos.  
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A capacitação e especialização dos profissionais da educação, e 

especificamente, do campo é um dos fatores determinantes para a melhoria do 

ensino. Se formos comparar o trabalho dos professores do campo com os da área 

urbana, notamos que estes encontram mais dificuldades, pois recebem menos 

formação e informação acadêmica e trabalham com uma quantidade menor de 

materiais didáticos. Considerando que 

[...] a condição de trabalho desses profissionais tem se precarizado cada vez 
mais. No caso especifico da zona rural, além da baixa qualificação e salários 
inferiores aos da zona urbana, eles enfrentam, entre outras, as questões de 
sobrecarga de trabalho, alta rotatividade e dificuldades de acesso à escola, 
em função das condições das estradas e da falta de ajuda de custo para a 
locomoção (BOF, 2006, p. 35). 
 

Neste aspecto, fica clara a necessidade de políticas públicas que valorizem 

não só o trabalho dos profissionais da educação do campo, como também os da 

cidade, e que continuem oferecendo essa capacitação contínua, para que os 

professores tenham oportunidade de estar sempre aprimorando sua prática 

pedagógica, de acordo com a realidade em que atuam, pois os educandos precisam 

do conhecimento desses profissionais. 

 

4.1.1 Organização Administrativa  

 

Compreendemos que a estrutura administrativa é essencial para o bom 

funcionamento de uma escola, pois são os grandes responsáveis pelo 

desenvolvimento e organização da qualidade do ensino, portanto, 

A estrutura administrativa de uma escola exprime a sua organização no plano 
consciente, e corresponde a uma ordenação racional, deliberada pelo Poder 
Público. A estrutura total de uma escola é, todavia algo mais amplo, 
compreendendo não apenas as relações ordenadas conscientemente, mas, 
ainda, todas as que derivam da sua existência enquanto grupo social. 
(CÂNDIDO, 1974, p. 107) 

Todo ambiente escolar assim como os outros, é necessário que haja uma 

organização e uma administração eficiente, para que a instituição possa alcançar 

todas as suas metas e objetivos. No quadro abaixo foi construído um quadro com 

informações da atual organização administrativa. 

Quadro 4: Estrutura Administrativa  

N.º Funcionários   Função Situação 

01 Gestor Efetivo 

01 Prof./Matemática Seletivo 
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01 Prof./Português Efetivo 

01 Prof./Português/Inglês/ História Seletivo 

01 Prof./Ciências/ Educação Física/Secretário Seletivo 

01 Prof./Geografia/Artes/Ensino Religiosos Efetivo 

01 Prof./Educação Infantil Seletivo 

01 Prof./1º Ano   Efetivo 

01 Prof./2º Ano   Seletivo  

01 Prof./3º Ano  Seletivo 

01 Prof./4º Ano  Seletivo 

01 Prof./5º Ano Seletivo 

01  Marinheiro  Seletivo  

01 Contra Mestre Seletivo 

03  Transportadores  Seletivo 

02   Serviço Gerais  Seletivo 

02  Serventes Seletivo 

02 Cozinheiras Seletivo 

01 Enfermeira  Seletivo 

Fonte: Elaborado por Mota/2019 

Podemos observar, no quadro acima que, apenas três professores são 

efetivos, e oito professores selecionados por processo seletivo, em conversa com os 

professores podemos perceber que apenas três professores da instituição não 

possuem formação adequada, a professora da Educação Infantil que tem formação 

em magistério e está cursando o curso de Pedagogia, a professora do 1º ano possui 

somente magistério, e a professora do 2º ano que possui magistério, e nível superior 

completo, mas é na área de contabilidade.  

Fora estes profissionais citados acima que não possuem formação, mas, que 

em conversa com gestor, o mesmo afirmou que “os mesmos conseguem desenvolver 

suas práticas com muito louvor, onde grandes resultados já foram alcançados”, e 

terminou fazendo uma ressalva que os professores estão recebendo apoio da SEMED 

para a sua formação continuada, sendo três professores da instituição que estão se 

qualificando em cursos de graduação,  um professor está cursado História e duas 

professoras estão cursando o curso de Pedagogia. 

Na escola, alguns professores do Ensino Fundamental II trabalham fora da 

sua área de formação, que o caso da professora formada em Letras, que, no entanto, 
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atua também como professora de História. Temos também o caso do professor de 

Geografia que ministra aula em sua área, e atua como professor de Artes e Ensino 

Religioso. Foi possível perceber que a escola não tem um professor formado 

Educação Física, quem atua nessa área é o secretário, que também dar aulas de 

Ciências, o mesmo não tem formação superior, mas, está cursando o curso de 

História.   

É muito importante que cada professor trabalhe em suas áreas de formação 

ou busquem uma formação continuada, pois muitos dos jovens que hoje saem da 

educação básica e ingressam no ensino superior não possuem conhecimento 

necessário.  

Sendo assim, a formação inicial do professor, não dispõe de todos os saberes 

necessários para que ele atenda todas as necessidades de uma sala de aula, pois 

esta muda de acordo com cada realidade de cada escola, e com isso, é necessário 

que o (a) professor (a) permaneça estudando, realizando uma formação continuada a 

fim de reaprender suas práticas diárias, buscando aprimorar seus conhecimentos. 

Desta maneira: 

A formação continuada contribui de forma significativa para o 
desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, cujo objetivo 
entre outros, é facilitar as capacidades reflexivas sobre a própria prática 
docente elevando-a a uma consciência coletiva. A partir dessa perspectiva, a 
formação continuada conquista espaço privilegiado por permitir a 
aproximação entre os processos de mudança que se deseja fomentar no 
contexto da escola e a reflexão intencional sobre as consequências destas 
mudanças. (WENGZYNSKI E TOZETTO, 2012, p. 4). 

 
Alguns professores da balsa escola estão buscando uma formação 

continuada, para melhor atender os alunos, cujos seus conhecimentos ainda não 

estão completos, pois sabemos que os professores sempre devem estar em constante 

busca por conhecimentos que favoreçam os alunos usarem novas metodologias para 

facilitar o processo ensino-aprendizagem. 

Com relação a formação do professor, indagamos se os mesmos recebem 

alguma capacitação para trabalhar com a educação do campo? As respostas foram 

as seguintes, 

“Sim sempre é oferecido pela SEMED” (Prof.º “A”). 

“Recebi várias capacitações para trabalhar com educação do 

campo com prof. ª Zilda na qual gostaria de ter continuado, pois 

aprendi muito com ela” (Prof.º “B”). 
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“Não, tenho apenas o nível superior, formada pela UFAM, como 

é meu primeiro ano ainda não recebi capacitação especifica” 

(Prof.º “C”). 

“No começo não, mas agora rebemos, sempre acontece na 

cidade, com encontros com objetivo de melhorar o aprendizado” 

(Prof.º “D”). 

“Recebi e recebo desde o 1º ano aqui na escola” (Prof.º “E”). 

 

“Todo começo de ano acontece a semana da pedagogia para os 

professores do campo, e depois vão acontecendo essas 

formações de acordo com as parcerias da SEMED com UFAM 

entre outros” (Prof.º “F”). 

Todos os professores responderam que sim, a instituição oferece capacitação 

aos professores. Observar-se que além das capacitações a SEMED oferece aos 

professores cursos de licenciatura para professores que ainda não tem formação 

acadêmica. Sabemos que o professor está em frequente aprendizado, na qual o seu 

conhecimento nunca está completo, por isso sempre devemos estar em constante 

aprendizado.    

Referente ao restante dos funcionários, foram todos selecionados por processo 

seletivo, onde levou-se em consideração a atuação na área, como é o caso dos pilotos 

da lancha, os mesmos são moradores das comunidades e já trabalham a bastante 

tempo como pilotos de embarcação. Os marinheiros têm conhecimento em 

maquinários onde ajudam na limpeza dos geradores de energia e na manutenção da 

balsa escola. Sobre as funcionárias de serviço gerais, serventes e merendeiras, a 

seleção se deu por seus conhecimentos gerais sobre área, e também pela localidade, 

todas moram nas redondezas da balsa escola. A enfermeira atuante na balsa escola 

tem a formação em Enfermagem, onde é graduada na área, na instituição tem uma 

enfermaria localizada no primeiro andar, onde temos as concentrações dos 

mantimentos emergenciais. 

A balsa fluvial é a única escola do campo que possui uma enfermaria, a 

enfermaria dar suporte para alunos e a comunidade no atendimento à saúde, são 

muitas horas de viagem para chegar às cidades de Manicoré-AM e Humaitá-AM. 

Quando os alunos que ficam doentes são atendidos e medicados na instituição, 
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quando são diagnosticados com algo mais sério são encaminhados para cidade. A 

enfermaria tem dado muito suporte ao povo ribeirinho das redondezas da balsa 

escola, a enfermeira se prontifica para ir até os pacientes.      

Notamos a falta de um pedagogo no quadro administrativo, segundo 

informações obtidas com o coordenador da SEMED, somente os polos da estrada 

possuem pedagogos formados e qualificados, nos demais possuem apenas o 

coordenador de polo, porém não são formados em pedagogia, portanto não possuem 

qualificação nenhuma em realizar acompanhamento pedagógico. 

Este profissional é de suma importâncias para todas as instituições escolares, 

é o mesmo que, tenta estabelecer uma relação dialógica nas instituições escolares, 

onde se ensina e aprende, uma vez que a educação é o ato de ensinar e ninguém 

melhor que o pedagogo (a) para facilitar essa troca de conhecimento em diferentes 

funções. Por isso a presença do pedagogo é fundamental. É ele que irá articular a 

organização das práticas pedagógicas e consequentemente a efetivação das 

propostas. Esse profissional é o articulador do processo ensino e aprendizagem, de 

forma a garantir a consistência das ações pedagógicas e administrativas. Pois,  

O pedagogo é aquele que domina sistemática e intencionalmente as formas 
de organização do processo de formação cultural que se dá no interior das 
escolas. [...] daí a necessidade de um espaço organizado de forma 
sistemática com o objetivo de possibilitar o acesso à cultura erudita (SAVIANI, 
1985, p. 28). 
 

Daí a importância deste profissional na escola, onde é o pedagogo que deverá 

articular coletivamente as ações na escola, de forma, que todos os envolvidos no 

processo ensino e aprendizagem. Possam ter conhecimento de todas as funções que 

são exercidas na escola e também competência para direcionar as ações assumindo 

com responsabilidade a sua área ou função específica. Neste sentido, 

A prática na escola é uma prática coletiva – os pedagogos são profissionais 
necessários na escola: seja nas tarefas de administração (entendida como 
organização racional do processo de ensino e garantia de perpetuação desse 
processo no sistema de ensino, de forma a consolidar um projeto pedagógico 
– político de emancipação das camadas populares), seja nas tarefas que 
ajudem o(s) professor(es) no ato de ensinar, pelo conhecimento não apenas 
dos processos específicos de aprendizagem, mas também da articulação 
entre os diversos conteúdos e na busca de um projeto – político coerente 
(PIMENTA,1985, p. 34). 
 

E isso somente o pedagogo pode fazer, devido a sua formação sistematiza e 

global voltada para a formação dos sujeitos, o pedagogo diferente de outros 

profissionais tem a facilidade de se comunicar com diversos tipos de indivíduos.  
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5 EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA EXPERIÊNCIA SOBRE AS ÁGUAS 

 

A pesquisa do campo foi realizada no mês de outubro de 2019, onde se deu 

através de um roteiro de perguntas relacionados as práticas educacionais, 

conhecimentos sobre a educação do campo, suas experiências, infraestrutura da 

escola e as dificuldades que os mesmos enfrentam na escola Campo.  Com base no 

levantamento mediante o questionário, vamos observar as respostas dos profissionais 

que se faziam presente na instituição. Fizeram parte desta pesquisa seis professores 

e o gestor da escola. Nesta seção apresentaremos as análises das respostas, onde 

serão apresentadas as perguntas e as respostas dos entrevistados. 

Para darmos início as análises começaremos com a primeira pergunta que foi 

direcionada ao gestor e aos professores. Foi perguntado a eles, “na sua concepção o 

que é educação do campo? ” Obtivemos as seguintes respostas: 

“A educação do campo não pode ser vista de forma 

marginalizada do ponto de vista político, mesmo que o currículo 

tenha cunho urbano deve respeitar sempre a cultura, os saberes, 

e as experiências do povo do campo. (Gestor) ”. 

“É ensinar com várias dificuldades, mas o resultado vale a pena. 

(Prof. A) ”. 

“Na minha opinião educação do campo é a educação levada ao 

povo do interior e não pode ser diferenciada da cidade. As 

crianças e os adultos têm de ter direito os mesmos direitos dos 

alunos da cidade, não é porque são do campo que eles são 

menos importantes que outros. (Prof. B) ”. 

“A educação no campo veio para melhorar a vida dos ribeirinhos 

e é sim de boa qualidade e da educação do campo pode surgir 

até doutores. (Prof. C) ”. 

“Educação do campo é uma forma de inovar e se reinventar 

quebrando paradigmas, pois há uma disseminação enraizado 

que rotula a educação do campo como “fraca” ou “insuficiente”. 

(Prof. D) ”. 
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“Trazer o conhecimento e amor a essas crianças. (Prof. E) ”. 

“A educação do campo, veio para facilitar a vida do povo 

ribeirinho, trazendo para esse povo oportunidade para adquiri 

conhecimentos e aprendizagem que possa nortear esse povo 

para a vida da escolar. (Prof. F) ”. 

 

 Como podemos verificar a maioria dos professores não compreendem os 

princípios que norteiam a educação do campo, suas respostas apontam para uma 

perspectiva de educação rural, onde os saberes, cultura e luta do camponês não era 

reconhecido. 

Observando as respostas dos professores, possível perceber a visão ruralista 

para educação do campo, os mesmos não levam em consideração que educação do 

campo se originou através das lutas dos movimentos sociais que se organizam contra 

o descaso com que as elites brasileiras tratam das questões campesinas. Referente 

a isso, entendemos que, 

[...] uma escola do campo é a que defende os interesses da agricultura 
camponesa, que construa conhecimentos, tecnologias na direção do 
desenvolvimento social e econômico dessa população (ARROYO; 
FERNANDES, 1999, p. 47). 

 

 Portanto, escola do campo está ligada ao mundo do trabalho, da cultura, da 

produção, também associada à luta pela terra, ao projeto popular de desenvolvimento 

para o campo, onde deve defender os interesses sociais de cada população. 

 Outra pergunta foi direcionada sobre suas experiências com a educação do 

campo, foi pedido que os mesmos comentassem essas experiências e obtivemos as 

seguintes respostas: 

“Contudo, iniciei os trabalhos sem planejamento e sem saber o 

que ensinar por ser um professor leigo, imagina vocês trabalhar 

em uma escola multisseriadas onde eram contempladas com a 

Educação Infantil e de 1º ao 5º ano do ensino fundamental I, 

simultaneamente para mim foi um desespero, pois como 

marinheiro de primeira viagem e sem formação para o exercício 

do magistério, não sabia nem por onde começar. (Gestor) ”.  

“A experiência está sendo muito enriquecedora, pois já aprendi 

muito aqui, é impressionante a carência que os alunos têm pelo 
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ensino, aqui eles valorizam o aprendizado e isso é gratificante. 

(Prof. A) ”. 

“Trabalhar com crianças do campo é muito gratificante, 

passamos a dar valor a muitas coisas que não acontecem com 

a gente. São crianças muito carentes, mas que possuem muitos 

conhecimentos. Para mim está sendo um aprendizado que vai 

se renovando a cada dia trabalhado (Prof. B) ”. 

“Está sendo Maravilhoso, pois tem excelentes profissionais e 

está me ajudando como profissional, os alunos são totalmente 

diferentes dos alunos da cidade, tem carinho enorme por nós 

professores. A comunidade também nos recebe de braços 

abertos, são todos acolhedores” (Prof.  C). 

“Estou trabalhando a 3 anos na educação do campo, posso 

afirmar que está sendo um aprendizado positivo. Me esforço ao 

máximo para levar a leitura e a escrita de forma satisfatória, 

sempre busco me reinventar e inovar. Dificuldades há, mas são 

para ser superadas” (Prof. D). 

“Muito importante, amo tudo que faço e gosto do que faço” (Prof. 

E).  

“Minha experiência na educação do campo foi de grande 

importância para minha formação docente, onde pude conhecer 

várias realidades das comunidades por onde passei, hoje 

falando dessa experiência aprendi que a educação do campo 

melhorou para melhor” (Prof. F). 

 

Como podemos observar na resposta do gestor e dos professores, os 

mesmos fazem um referencial sobre seu primeiro contato com a educação do campo, 

onde gerou um certo desespero, pois estavam vivenciando uma realidade totalmente 

diferenciada da sua, referente a isso, os docentes foram para prática escolar sem 

formação para trabalhar na educação do campo e sem saber o que ensinar, mesmo 

assim foram adiante. Com isso foram ganhando experiências o que foi fundamental 

para a sua formação como docente. 

Muitos desses professores vão para o campo somente com a formação 

acadêmica ou magistério, sem qualquer qualificação na área, aceitam o cargo muitas 
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vezes sem condições de trabalho, sabemos que deveriam ter profissionais 

qualificados para trabalharem no campo. Quando esses profissionais chegam nessas 

localidades se deparam com uma realidade totalmente diferente, os mesmos se 

sentem desafiados a continuam a sua trajetória, tentam de todas as formas suprir 

aquela necessidade da escola, se tivéssemos mais cursos preparatórios para suporte 

aos professores haveria mais qualidade no ensino. 

Sobre as experiências dos professores muitos não tinham conhecimento de 

como era trabalhar na educação do campo, mas, que estão procurando se reinventar 

e inovar nas suas práticas educacionais. Foi possível observar que estão mais 

seguros em partilhar seus conhecimentos, na qual responderam que estar inserido na 

educação do campo foi de grande importância para sua ajudar na sua formação como 

docente 

Ao gestor tínhamos a curiosidade de saber como ele avaliava as condições 

de trabalho na escola. Obtivemos a seguinte resposta: 

“A condição de trabalho é tranquila, não deixam a desejar se 

comparando com as escolas da sede, temos uma boa 

infraestrutura, a escola é climatizada, laboratórios de 

informática, data show, energia vinte e quatro horas, enfim, uma 

escola bem aparelhada, porem temos ainda dificuldades, por 

diversos motivos, como, falta de combustíveis, quebra do 

transporte escolar etc.” (Gestor) 

Nota-se pela resposta do gestor, que a escola oferece condições de trabalho 

de boa qualidade, onde fazem uso de uma boa infraestrutura, e que as únicas 

dificuldades que encontram em meios aos desafios de trabalho na escola citadas pelo 

gestor foi a falta de combustível e a quebra de transporte escolas. Porém, não apenas 

essas dificuldades que escola apresenta. 

Fazendo um referencial a resposta do gestor, observamos que o mesmo não 

citou o grande número de profissionais que trabalhando de forma seletiva na 

instituição.  Na qual estes profissionais não têm as condições mínimas na questão 

salarial, onde a sua mão de obra torna-se muito barata para a Administração 

Municipal. 

 Ou seja, contratar um professor por um prazo determinado limitado ao ano 

letivo sem o registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social e sem o 

recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não é oferecer condições 
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mínimas aos profissionais, mas, sabemos que isso não cabe ao gestor regularizar, e 

sim a Rede Municipal da cidade. 

Perguntamos aos professores sobre o cotidiano escolar da instituição. 

Obtivemos as seguintes respostas: 

“Os dias que tem aula são muitos bons, o ruim são os finais de 

semana, pois a saudade de casa aparece. Os dias semanais, os 

alunos vêm de manhã, muitos acordam 04h da manhã para vir a 

escola, ao chegarem tomam café na escola e vão para as salas, 

pela manhã eles tem disciplinas normais as 11h almoçam e 

depois voltam para sala, a parte da tarde é o contra turno, os 

professores aplicam projetos educacionais, no meu caso, o 

projeto é, “Teatro na Escola” as 15:30 os alunos lancham e vão 

para casa” (Prof. A). 

“O cotidiano escolar desta instituição é muito bom procuramos 

trabalhar sempre unidos trocando ideias e experiências” (Prof. 

B). 

“Os professores todos têm que estar na recepção ás 07:30 da 

manhã, todos os dias tem o bom dia e é com os professores 

diferentes. Nas segundas têm o momento cívico, as 08h todos 

os professores nas salas de aula, aulas até as 11h é o almoço 

das turmas da Ed. Infantil até o 5º ano. E as 11:30 é o almoço 

das turmas do 6º ano ao 9º ano. Pelo período da tarde se inicia 

as 12:30 e termina as 15:30, pois as comunidades ficam um 

pouco longe e os condutores tem que sair um pouco mais cedo 

para não trabalhar a noite, pois podem correr perigo juntos aos 

alunos. Temos muitos contratempos, pois sempre as lanças 

quebram e alguns alunos ficam sem participar das aulas” (Prof. 

C). 

“Nossa escola é integral, pela manhã, aulas regulares, pela tarde 

são aplicados projetos na qual é direcionado a “sanar” as 

dificuldades nas aulas regulares” (Prof. D). 

“Temos uma rotina, oferecemos café da manhã, almoço, e uma 

merenda no fim da tarde.  Isso por trabalharmos período integral, 

aulas pela manhã e a trade” (Prof. E). 
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“ Nossa rotina diária, os alunos vêm de manhã, muitos acordam 

04h da manhã para vir a escola, ao chegarem tomam café na 

escola e vão para as salas, pela manhã eles tem disciplinas 

normais as 11h almoçam e depois voltam para sala, a parte da 

tarde é o contra turno, os professores aplicam projetos 

educacionais, no meu caso, o projeto é, “Teatro na Escola” as 

15:30 os alunos lancham e vão para casa” (Prof. F). 

Partimos então para as respostas sobre o cotidiano dos professores, nota-se 

que todos partilham da mesma rotina. No entanto, foi possível observar que umas das 

respostas dos professores foi diferenciada, “O cotidiano escolar desta instituição é 

muito bom procuramos trabalhar sempre unidos trocando ideias e experiências” (Prof. 

B). Foi destacar a questão da troca de conhecimento entre os professores e no 

trabalho coletivo.  

Vygotsky (1989) vem embasando sobre o trabalho colaborativo na escola. Ele 

argumenta que as atividades realizadas em grupo, de forma conjunta, oferecem 

enormes vantagens, que não estão disponíveis em ambientes de aprendizagem 

individualizada. Portanto, a troca de conhecimento que é feita entre os professores 

pode fortalecer o trabalho feito coletivamente, havendo o enriquecimento da sua 

maneira de pensar, agir e resolver problemas, criando possibilidades de sucesso à 

difícil tarefa pedagógica. 

Outra pergunta foi direcionada ao gestor e professores, na qual indagamos 

como se dar efetivação do trabalho docente na escola.  A mesma pergunta foi feita 

para os professores, com o interesse de sabermos como eles desenvolvem suas 

práticas pedagógica na instituição. Obtivemos as seguintes respostas: 

“O trabalho dos professores é efetivado mediantes a 

planejamentos bimestrais, onde são acompanhados por mim o 

gestor da escola. E no contra turno eles desenvolvem projetos 

de aprendizados para os alunos educando. Onde são 

fortalecidos os aprendizados dos alunos respectivamente de 

acordo com as necessidades de cada turma” (Gestor). 

“Nós trabalhamos de acordo com realidade do lugar, ensinamos 

da melhor forma, temos total liberdade de trabalharmos em sala 

de aula” (Prof. A). 
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“Procuro outras metodologias para ensinar meus alunos, não 

vou mentir, ainda tenho um pouco de dificuldade, mas procuro 

ajuda com meus colegas de trabalho, tento fazer o melhor que 

posso, mas as vezes acho que ainda é pouco” (Prof. B) 

“Pelo turno matutino trabalho com conteúdo exigidos, pelo turno 

vespertino trabalho com jogos, projetos voltado a OBMEP, de 

acordo com as dificuldades com as dificuldades encontradas nos 

alunos por turmas” (Prof. C). 

“Desenvolvo trabalhando de acordo com meu planejamento 

bimestral, sempre busco envolver em minhas aulas dando um 

incentivo para que os conteúdos fiquem mais atrativos e fácies 

de serem compreendidos. Faço uso de apresentações teóricas, 

dinâmicas em grupos, rodas de leitura, diálogos interativos, 

sobre determinada proposta textual” (Prof. D). 

“Fazemos com que os alunos se sintam importantes, isso faz 

com que eles despertem o interesse pelo aprendizado, 

apresentamos jogos, brincadeiras, e com os mesmos 

desenvolvemos nosso trabalho” (Prof. E). 

“Procuro desenvolver minha prática pedagógica de acordo com 

nível de aprendizagem dos alunos da turma que estou atuando, 

procurando de maneira flexível metodologias que possam me 

auxiliar no meu cotidiano buscando me atualizar para melhorar 

o aprendizado dos alunos” (Prof. F). 

Percebe-se que todos os professores desenvolvem suas práticas pedagógica 

na instituição da seguinte maneira: é apresentado seus planejamentos bimestrais 

destinada à realização do planejamento dos conteúdos curriculares do bimestre, eles 

desenvolvem suas práticas de acordo com seu plano.  

Nota-se na resposta do gestor e nas respostas de alguns professores que os 

mesmos procuram desenvolver suas práticas educacionais de acordo com a realidade 

dos alunos. Ou seja, alguns deles levam em consideração a flexibilidade de se 

trabalhar com metodologias que possam facilitar a compreensão dos alunos. Portanto, 

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
proverão 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 
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calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - 
adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996). 
 

Para que isso possa acontecer os docentes primeiramente trabalham com os 

conteúdos exigidos pela instituição, a partir das necessidades de cada turma, os 

docentes desenvolvem medidas na qual visem melhorar o aprendizado dos alunos. 

Como a escola é de tempo Integral, pela manhã são trabalhados os conteúdos 

curriculares exigidos e pela tarde trabalham com projetos, visando cada necessidade 

por turmas. 

Por mais que está escola siga o Sistema Municipal de Educação, o que chama 

bastante atenção que é que nenhum dos projetos desenvolvidos na instituição pelos 

educadores do campo, inclui em seu currículo assuntos relacionando-os com a 

situação das comunidades em que trabalha, traduzindo assim o conteúdo para a 

realidade do aluno.  

Essa poderia ser uma forma de enriquecer o conhecimento do discente da 

área do campo, pois sabemos que na educação do campo deve se valorizar a 

realidade do aluno, para que assim possa ser dada a oportunidade de conhecer 

detalhadamente o ambiente onde os alunos estão inseridos. 

A pergunta seguinte foi direcionada somente ao gestor. Na sua opinião quais 

as vantagens e dificuldades do trabalho na escola do campo? Comente.  Obtivemos 

a seguinte resposta: 

“Posso afirmar, que temos algumas vantagens em trabalhar nas 

Escolas do Campo, em especial na Osmarina Melo de Oliveira. 

Veja por exemplo, as crianças (alunos) são mais obedientes, as 

turmas são formadas por poucos alunos, não temos registros de 

insubordinação, malcriação e violências. No entanto, temos 

algumas desvantagens em trabalhar na escola do campo.  

Ficamos longe de casa, muitas vezes não acompanhamos o 

crescimento dos nossos filhos, pais irresponsáveis que não 

querem assumir o provimento da educação dos filhos, acreditam 

que escola no campo tem que ser diferente da escola da cidade” 

(Gestor). 

Podemos observar na reposta do gestor, que os profissionais podem usufruir 

de algumas vantagens ao lecionarem na balsa escola, sendo, turmas que não são 
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superlotadas, os alunos do campo são mais obedientes, na qual escola não possui 

registros “malcriação e violências” em âmbito escolar. 

Podemos ressaltar na resposta do gestor sobre a questão do uso do espaço 

da sala de aula, na qual não há uma superlotação de alunos, uma questão que nem 

sempre é tão discutida nos meios educacionais, mais, que fazem grande diferença na 

hora da execução do trabalho dos educadores. Sem a superlotação das salas de aula, 

os profissionais podem contar com um bom trabalho pedagógico bem aplicado, os 

alunos se concentram mais, fazendo que isso não gere indisciplinas nos alunos, sem 

contar que seu aprendizado é eficiente e proveitoso. 

Assim, podemos afirmar que quando a sala de aula não é lotada, o professor 

consegue dar mais atenção aos alunos, ele consegue perceber qual aluno precisam 

de mais atenção, coisas simples que em meio a uma sala superlotada não conseguiria 

observar. O resultado não poderia ser diferente de uma educação de boa qualidade, 

quando se considera a sala como um todo muitos alunos do campo se sentem gratos 

por serem “alfabetizados. Por isso os agradecimentos dos alunos vêm por gestos de 

carinho e afeto pelos seus professores. 

O gestor comentou sobre as dificuldades do trabalho da escola do campo, e 

fez a seguinte colocação, “ao Ficarmos longe de casa, muitas vezes não 

acompanhamos o crescimento dos nossos filhos”. Pelo fato da escola está localizada 

muito longe da cidade, o gestor colocou que o grande problema é lidar com a saudade 

de casa, onde eles passam 25 dias na instituição e 5 dias na cidade. 

A pergunta seguinte foi direcionada aos professores. A escola dispõe de 

material pedagógico adequado para o desenvolvimento de suas atividades escolares? 

Comente.  As seguintes respostas foram. 

“Sim, temos matérias didáticos, data show, espaço etc.” (Prof.  

A). 

“Em certa parte sim, ele nos libera material pedagógico como 

E.V.A, cartolina, papel cartão etc. mas gostaríamos que tivesse 

mais jogos pedagógicos, pois os que usamos ou são 

confeccionados por mim ou eu mesma compro” (Prof. B). 

“Nem sempre, falta muito material, muitas vezes nós professores 

temos que tirar do nosso bolso” (Prof. C). 



59 
 

“Sim, a escola dispõe de recurso, como, livros didáticos, 

impressão, jogo pedagógicos, data show, ou os professores 

criam ou trazem da cidade” (Prof. D). 

“Sim, nosso gestor não mede esforços para atender as 

necessidades da escola” (Prof. E). 

“No meu ponto de vista sim a escola dispõe de vários materiais 

para se trabalhar”. (Prof. F). 

Foi possível constatar, que os professores “A” “B” “D” e “E” “F” disseram que 

sim, a escola disponibiliza matéria pedagógico, mas, que apenas são disponibilizadas 

matérias como livro didático, cartolinas, data show etc. somente esses.  Já o prof. º 

“C” disse o seguinte, “Nem sempre, falta muito material, muitas vezes nós professores 

temos que tirar do nosso bolso”. 

Sendo assim, essa fala não se destacou apenas na resposta do prefº. “C”, 

pois essa descrição aparece também nas respostas dos outros professores, os 

mesmos confirmam que sim a escola disponibiliza materiais pedagógicos, mas, que 

ainda faltam jogos os pedagógicos, esses jogos a escola não disponibilizam, para o 

professor fazer o uso desses jogos ou tem que ser confeccionados ou são comprados 

na cidade com seu próprio recurso e trazem para a instituição. 

Esses jogos são fundamentais para o desenvolvimento de algumas 

habilidades presentes nos alunos que estão começando a educação Básica, sendo 

elas, cognitivas e coordenação motora etc. Segundo Montessori (1965), quando uma 

criança se auto educa e o próprio material lhe indica seus erros, resta à mestra 

observar e dirigir a atividade psíquica das crianças e o seu desenvolvimento 

fisiológico.  

Referente a isso, Vygotsky (1997) diz que “ao brincar, a criança assume 

papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando, imaginariamente, 

tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade”. 

Sendo assim, a criança aprende de maneira espontânea, e o jogo pedagógico passa 

a ter significado crucial na formação e na sua aprendizagem. Para Kishimoto, 

O uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para a 
relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de 
desenvolvimento infantil. Se considerarmos que a criança pré-escolar 
aprende de modo intuitivo adquire noções espontâneas, em processos 
interativos, envolvendo o ser humano inteiro com cognições, afetivas, corpo 
e interações sociais, o brinquedo desempenha um papel de grande relevância 
para desenvolvê-la (1997. p.36).  
 



60 
 

Ou seja, a brincadeira e jogo acaba tornando-se um instrumento de grande 

importância para aprendizagem no desenvolvimento infantil, pois quando a criança 

aprende de maneira espontânea, ela passa a descobrir e a desenvolver suas próprias 

hipótese construindo suas próprias regras, critérios e sentidos aos jogos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa objetivou uma análise sobre o cotidiano escolar no contexto da 

Balsa Escola no Município de Humaitá-AM, considerando os aspectos pedagógicos 

de forma que possibilitou ampliar a visão e conhecimento acerca de como está 

organizada escola Escola Municipal Rural “Osmarina, localiza na comunidade de São 

Rafael, nos possibilitou a conhecer de perto a realidade de uma escola do campo, foi 

passado 6 dias na balsa fluvial. 

Essa temática foi de suma importância na minha vida acadêmica e formação 

profissional, pude conhecer uma realidade totalmente diferente, essa pesquisa foi 

fundamental na minha formação como pessoa, pois a experiências vivida no âmbito 

escola da balsa escola foram únicas. Pude ter várias experiências, uma delas foi no 

transporte escolar, na qual esse transporte quebrou, e junto ao gestor nos 

locomovemos na voadeira para prestar socorro aos alunos e o transportador que, ao 

ver o transporte escolar com defeito encostou na beirada do rio e passou o rádio para 

balsa escola.   

As escolas do campo sofrem muito com a precariedade em todos os sentidos, 

não apenas na sua infraestrutura, porém é um dos maiores problemas encontrados 

nas escolas do campo são, as condições físicas inadequadas, falta de materiais 

didáticos para ministrar as aulas, professores sem capacitação em sala de aula, salas 

de aulas pequenas, a falta de energia 24h são alguns dos fatores que fazem parte da 

realidade das escolas do campo. É neste contexto que Kimura (2008, p.20) afirma 

que, 

 A existência e o consequente acesso a condições de infraestrutura são 
considerados pelos próprios professores das escolas como um aspecto 
dotado de importância fundamental para o desenvolvimento de seu trabalho. 
Se não houver uma boa estrutura física, pedagógica e administrativa, que 
ofereçam a todos uma educação de qualidade para todos, esse processo 
educacional será defasado. 
 

Se observarmos a história da educação do campo, percebemos que, apesar 

de ser lento, ocorreram muitos avanços no nosso país na qual influencia bastante na 

educação do campo de cada estado, no que diz respeito às políticas públicas voltadas 

para a educação da área rural, muita coisa mudou, mas ainda há muita coisa para 

melhorar e os direitos dos trabalhadores e seus filhos precisam ser respeitados. 

Nota-se que, as maiores dificuldades encontradas pelos professores desta 

escola é a falta de materiais didáticos, a falta de espaço em algumas salas de aula, a 
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falta de biblioteca na instituição, impedem desenvolvimento de suas atividades, como 

observamos na ultimas respostas, se professores quiserem fazer uma aula diferente 

com jogos pedagógicos terão que confeccionar ou comprar na cidade, com dinheiro 

do seu próprio bolso, pois a SEMED não disponibiliza essas matérias de que 

precisam. Destacamos também a falta de acompanhamento pedagógico existem na 

instituição. 

Quanto as dificuldades de desenvolverem suas práticas pedagógicas, os 

professores acham suficiente os números de salas de aula para a quantidade de 

alunos matriculados reclamam apenas pela falta de espaço que no entanto 

conseguem ministrar suas aulas perfeitamente, reclamam de uma  sala dos 

professores, para que possam realizar seus planejamentos com calma e em um lugar 

adequado, reclamam da falta de uma biblioteca, falta um profissional na sala de 

informática, portanto, a realização desta pesquisa de campo tem uma grande 

relevância ao acadêmico.  

É nessa fase que o estudante pode usufruir dos seus conhecimentos teóricos, 

para afim de colocar em prática todos esses ensinamentos adquiridos em sua 

trajetória dentro da universidade, para que assim seja feito o confrontar da teoria e 

prática. Sendo assim sabemos que uma depende da outra e sempre andam juntas, 

por isso a importância de se fazer uma pesquisa de campo para servir de 

aperfeiçoamento profissional.  

A presente pesquisa nos proporcionou um vasto conhecimento sobre a 

realidade e o cotidiano dos professores da balsa escola, principalmente na realização 

das práticas pedagógicas, nos possibilitou a conhecer um pouco do seu dia a dia na 

instituição.  

Enfim, tudo que vivenciamos e analisamos nesta pesquisa tem uma função 

social, pois tivemos o interesse em conhecer o cotidiano escolar de uma escola 

localizada na área rural as margens do rio madeira, onde foi possível conhecer as 

suas peculiaridades para chamar atenção dos poderes públicos para as dificuldades 

enfrentadas nesta instituição. Este estudo não finalizou por aqui, temos interesse em 

aprofundar os estudos nesta temática da Educação do Campo, mais desta vez sobre 

o dia a dia dos alunos, pois os mesmos acordam muito cedo para pegarem o 

transporte escolar. 

 

 



63 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARAÚJO, Wagner Paiva. Práticas pedagógicas no meio Rural. Manaus: 
EDUA/FAPEAM, 2004. 
ARROYO, Miguel Gonzalez; FERNANDES, Bernardo Mançano. A educação básica 
e o movimento social do campo. Brasília, DF: Articulação Nacional Por uma 
Educação Básica do Campo, 1999. 
BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, som e imagem. 
Petrópolis: Vozes, 2003 
BEZERRA, Aldenice Alves. As políticas para a escola pública no Amazonas 
(1987/2004): Da ênfase na democracia à meta da eficiência. Campinas, SP (Tese de 
Doutorado) 1998.  
BOF, Alvana Maria. et al. A Educação no Meio Rural do Brasil: Revisão da 
Literatura.(Org.). A educação no Brasil rural. Brasília: Inep, 2006. Cap. III, p. 69  
– 137. 
BRASIL, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. 
______. Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo – Resolução CNE/CEB nº1 de 03 de abril de 2002 – Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução n. 
2, de 28 de abril de 2008. Estabelece as Diretrizes complementares, normas e 
princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação 
Básica do Campo. Brasília, DF, abril de 2008.  
______. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Dicionário da 
Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 
______. Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação 
Infantil. 2006. Disponível em www.mec.gov.br. Acessado em 22 de novembro de 
2019.  
CALAZANS, M. J. C. Para compreender a educação do estado no meio rural. In: 
DAMASCENO, M. N.; THERRIEN, J. Educação e escola no campo. Campinas: 
Papirus, 1993. 
CALDART, Roseli Salete. Por uma Educação do Campo: traços de uma identidade 
em construção IN: Por uma educação do campo. Miguel Gonzalez Arroyo, Roseli 
Salete Caldart, Monica CastagnaMolina (organizadores). 5. Ed. – Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2011.  
CALDART, R.S. Momento atual da educação do campo,2007. Disponível em: 
<http:// www.nea.org.br/index.php? = artigo&id=27>. Acesso: Acessado em 22 de 
novembro de 2019. 
CÂNDIDO, Antônio. A estrutura da escola. In: PEREIRA, Luiz; FORACCHI, 
Marialice M. Educação e sociedade: leituras de sociologia da educação. 6. ed. São 
Paulo: Nacional, 1974. p.107. 
CEPPI, Giulio; ZINI, Michele (Org). Crianças, espaços, relações: como projetar 
ambientes para a educação infantil. Porto Alegre: Penso, 2013. 
DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. 
FRANCO, Zilda Glaucia Elia. Um olhar sobre as escolas localizadas no campo do 
município de Humaitá (Sul do Amazonas): em busca da justiça curricular. Tese de 
Doutorado. PUC/SP, 2018. Disponível em: 

http://www.mec.gov.br/


64 
 

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21370/2/Zilda%20Gl%C3%A1ucia%20Elias
%20Franco.pdf acessado em 04 novembro 2019. 
KIMURA, Shoko. Geografia no ensino básico: questões e propostas. São Paulo: 
Contexto, 2008. 
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: 
Cortez, 1997. 
IBGE. Instituto Brasileiro de geografia e estatística. Brasil em Síntese. 
Amazonas. Humaitá. Panorama. Disponível em: 
< https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita/panorama>. Acessado em 22 de 
novembro de 2019.  
LEITE, Sérgio Celani. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. São 
Paulo: Cortez, 1999. 
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando 
conceitos e recriando a prática. 2.ed.rev. Salvador: Malabares Comunicação e 
Eventos, 2005. 
SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. 38.ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2006. 
SOBRINO, Javier García (Org.). A criança é o livro. A aventura de ler. Porto: Porto 
Ed. 2000. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas 2003. 
MENDES, MARCIANE MARIA. Especificidades da Educação e da Escola do 
Campo: Documentos Oficiais e Produção Bibliográfica em Análise (1996-2016) 

Tese de Doutorado. Curitiba, 2017. 
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento. 10. ed. São Paulo: HUCITEC, 
2007. 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento. 11 ed. São Paulo: 
Hucitec, 2008. 
MINAYO, M.C. de s. (2010), O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. (12 edições). São Paulo: Hucitec Abrasco.  
MINAYO, M, C de S. O desafio da pesquisa social cap:1 In: DESLANDES, S, F. R, 
G, M. (Org.). Pesquisa social: teoria, métodos e criatividade-Petrópolis, RJ: Vozes, 
2012. 
MONTESSORI, M. O ambiente. In: ______. Pedagogia científica. São Paulo: 
Flamboyant, 1965. p. 42-53. 
MORAIS, Regis de. O que é ensinar? São Paulo: EPU, 1986. 
PINHEIRO, Maria do Socorro Dias. A concepção de educação do campo no 
cenário das políticas públicas da sociedade brasileira, 2011. Disponível em: 
<http://br.monografias. com/ trabalhos915/educacao-campo-politicas/educacao-
campo-politicas.shtml>. Acessado em 22 de novembro de 2019.  
PIMENTA, Selma Garrido. O Pedagogo na Escola Pública. 3.ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 1995. 
PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do Trabalho Cientifico: métodos 
e técnicas de pesquisa e do trabalho acadêmico. 2 ed. Novo Hamburgo: FEEVALE, 
2013. 
RANGEL, Mary; CARMO, Rosângela Branca do. Da Educação Rural à Educação do 
Campo: Revisão Crítica. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, 
Salvador, v. 20, n. 36, p. 205-214, jul./dez. 2011. 

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21370/2/Zilda%20Gl%C3%A1ucia%20Elias%20Franco.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21370/2/Zilda%20Gl%C3%A1ucia%20Elias%20Franco.pdf


65 
 

RIBEIRO, Solange Lucas. Espaço Escolar um elemento invisível no currículo. 
2004. Disponível em: http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/31/espaco_escolar.pdf  . 
Acesso em 22 novembro. 2019. 
VICTÓRIA, Cláudio G. de. Desafios do cotidiano na formação e práxis dos 
educadores de uma escola ribeirinha no município do Careiro-AM – Manaus: 
UFAM, 2008. 
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed.1998. 
WENGZYNSKI, D. C; TOZETTO, S. S. A formação continuada face as suas 
contribuições para a docência. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
DA REGIÃO SUL. 2012. 
VIGOTSKI, L. S. Fundamentos de defectologia. In: Obras completas. Tomo V. 
Trad. De Maria del Carmen Ponce Fernandez. Havana: Editorial Pueblo y 
Educación, 1997. 
VYGOTSKY, L. S. Problemas de método. In: A formação social da mente. 
Tradução José Cipolla Neto, Luis S. M. Barreto, Solange, C. Afeche. 3. Ed. São 
Paulo Martins Fontes, 1989 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/31/espaco_escolar.pdf


66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


