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DEDICATÓRIA 

  

 Dedico à minha filha Luiza Valentina. Falando de infância, dedico este 

trabalho a minha filha Luiza Valentina que amo incondicionalmente. Minha filha que durante 

todo este processo formativo me moveu, esteve comigo, pequena ainda, mal andava e falava 

direito, mas me acompanhava nas idas e vindas da capital. Sempre ao fim do dia de estudo 

estava no hotel me aguardando. O olhar de saudade me remetia a superação do cansaço e, 

entre brincadeiras e sorrisos, um quarto de hotel tornava-se um parque de achados e risos. Em 

casa a dinâmica não era muito diferente. Leituras e empirias que iniciavam com ela, ao 

observá-la, reforçava as vertentes dos significados de ser mãe. Quantas vezes sentada à mesa, 

frente aos holofotes luminosos da tela, entre os pensamentos e a velocidade dos dedos no 

teclado, que hora era tomada por uma desenfreada inspiração, hora por uma insistente 

estagnação, entre essas e outras, era surpreendida constantemente por uma vozinha que 

entoava uma frase simples, mas muito coesa: Mamãe, nós vamos brincar? Era impossível 

negar uma petição dentro dessa instância, a negação já estava alinhavada com o recurso do 

olhar mais luminoso que qualquer tela. Salvava os textos, fechava a tela, guardava os livros e 

prostrava-me ao chão, no qual a vista era sempre bela: eu e Luiza simplesmente brincávamos, 

juntava-se sempre a nós o papai. Esses momentos até pareciam se perder em meio a tantas 

escritas que ainda tinha que constituir. Mas passando um tempo compreendi que esse brincar 

com minha filha inspirava-me e mostrava-me a importância do brincar e os sentimentos que 

esse brincar nos envolve a longa data. As confirmações da pesquisa adentravam nas várias 

infâncias diante de mim, situadas em tantas esferas do tempo, me levando a compreender que 

criança só quer ter infância, criança só quer ter o direito de brincar. Não importa de onde são, 

de onde vem, onde vivem ou quando foram crianças, a verdade é que a criança e o brincar 

constituem-se um para o outro, no passado, no presente e certamente no futuro, simplesmente: 

criança quer brincar.  

Dedico ao meu amado Tailor Alves Cabral, meu esposo que a tantas da 

vida já está comigo, o amor da minha vida. Não é apenas um viver junto, mas que isso, 

sonhamos juntos, voamos juntos. Caridoso, bondoso e sempre presente. Inteligente e 

aventureiro, já sobreviveu a muitas ironias da vida. Forte, jamais desistiu pela a luta do negro, 

do pobre, da educação.  Suas causas e discussões enriquecem os olhares de lucidez sobre o 

mundo e as pessoas. Um coração enorme que mal cabe no peito, nos emociona e é 

emocionado com as pequenezas da vida, nas quais se escondem os mais plenos significados 



 

 

de um viver feliz. Com ele aprendi muitas coisas, reforcei o rever o mundo de outras formas, 

com a empatia, de colocar-se no lugar do outro. Os mais atípicos horários e dias, madrugadas, 

noites de sábado, tardes de domingo, e ele ali comigo. Em um abraço me sentia, em um café 

me aquecia, em um olhar me alimentava a alma, acompanhada de uma comida que tinha um 

gosto especial de amor. Muitas vezes me pegava chorando e agradecendo pela intenta 

paciência e calma comigo. Leitor exclusivo dos meus textos, fã incondicional de cada linha, 

de cada palavra, na verdade um coautor que me inspirava e juntos dividimos cada traçado do 

trabalho. Opinava e externalizava ideias e a pesquisa ação já iniciava nos redutos de casa. As 

atribuições de pai, mantinha a cada instante. Nas viagens ele se vestia com as atribuições de 

mãe e pai, não desassistindo cada minuto da vivência da nossa filha Luiza Valentina. Ligava-

me nos instantes que eu mais precisava, fortalecia-me. Nas chegadas, sempre estava lá me 

esperando, aeroportos, rodoviárias. Viveu cada pedacinho desse trabalho. Eu te amo, meu 

amor.  

Dedico aos que se dedicaram com muitas forças pela conclusão 

deste trabalho, minha amada família. À família, cada um com sua contribuição, no 

trato das demandas necessárias para me possibilitar a efetivação de cada etapa do Mestrado. 

Aos meus pais, Elenilda e Wilson, por me apoiarem desde criança, me motivando aos estudos, 

ao trabalho e consolidando todas as possibilidades para que eu caminhasse rumo ao êxito, 

tudo isso somados a muito amor e atenção, ainda todas essas atribuições lançadas também 

para a minha filha, com o apoio no cuidar e educar da minha pequena. À minha irmã Vanessa, 

meu cunhado Danni e meu sobrinho Kauã, pelo cuidado com a nossa filha, pelas vezes que a 

levaram para um passeio na praça, para tomar sorvete, para correr na rua, para brincar, para 

ser criança. Ao meu irmão Wilson Junior que mesmo longe não deixava de apoiar.  

À minha sogra Isabel e meu sogro Elias, por terem me apoiado a cada 

passo, por terem me acompanhando nas viagens à capital, no cuidado diário da nossa filha 

Luiza Valentina, tendo atenção, cuidado e carinho em cada detalhe, se colocando muitas 

vezes em uma rotina difícil para poder atender às demandas do meu estudo. Além do cuidado 

diário, a disposição do cuidar e educar durante os dias de sábados, domingos, todos os dias 

que fossem solicitados. O cuidado com a alimentação, com os valores. À minha cunhada 

Talita, à minha bisavó Magali, por serem mais uma força a agregar no cuidado da nossa Luiza 

Valentina. Enfim, dedico a toda família que em nenhum momento hesitaram em estar conosco 

nesta caminhada, dedicando-se a cada instante.  



 

 

Dedico às minhas amigas e amigos e familiares. Dedico às minhas 

amigas, amigos e familiares que compreenderam as minhas faltas nas saídas de sábado à 

noite. Que compreenderam os meus atrasos e mesmo assim guardavam um pedacinho de tudo 

exclusivo para mim. Às minhas amigas que adaptaram horários e dias para melhor se 

encaixarem na rotina do meu dia a dia. Elas que nunca deixavam de mandar um oi, um abraço 

ou uma palavra de força e conforto. A todos eles que se realizavam ao me ver vivenciar essa 

oportunidade do mestrado. 

Dedico à escola Castorzinho e a todos os profissionais que a 

consolidaram. Dedico este trabalho à Escola Castorzinho e todas as experiências e 

oportunidades que tive nessa saudosa escola. Cada traçado da minha vida nesse cantinho de 

memória. Às pessoas que acreditaram no meu trabalho me dando oportunidade de vivenciar 

cada espaço profissional nessa escola. De monitora para professora. De professora para 

orientadora. De orientadora para diretora. Os ápices da minha vida profissional se fizeram 

nesse espaço. Pessoas que acreditaram em mim. À Adelaide que me ensinou muita coisa do 

que hoje sei, acreditava em mim e vivia dizendo: “você é a que vai herdar o meu lugar, estou 

apenas te preparando”. Tinha orgulho de aprender cada dia um pouquinho com ela. Hoje, 

minha madrinha de casamento, a qual faço questão de ter sempre junto a nós. À Dirce que me 

recebeu de braços abertos, me ensinava, me permitiu crescer e aprender a todo instante. 

Tantas mães ganhei nesse lugar. À minha querida amiga Ana Cristina, que tenho como uma 

irmã, me recebeu maravilhosamente bem para trabalhar no departamento de orientação. 

Ensinou-me tantas coisas, dentre elas a humildade, nunca tinha medo do processo educacional 

entre o ensinar e o aprender. Vivemos tantas aventuras juntas. Inovamos tantas coisas. 

Sagitarianas, estávamos sempre voando em ideias geniais e íamos até conseguirmos fazer. E é 

claro, à minha mãe, que não hesitou em dar-me a oportunidade de integrar à docência. És a 

minha primeira motivação nos caminhos de ensinar, meu primeiro exemplo de uma 

profissional de excelência. Abraçava-me com amor, ensinou-me a voar com cautela.   

Dedico aos destemidos pioneiros. Em primeiro lugar dedico aos 

meus avós João e Dalva, Jadir e Alcedina pela contribuição ao nosso Estado, por 

terem adentrado essas terras ainda em seus primeiros anos de consolidação. A todos os 

pioneiros que adentraram as terras de Rondônia, nas dimensões territoriais de Ariquemes e 

nos presenteiam, hoje, com narrativas que simplesmente desnudam nossas histórias e 



 

 

memórias, recaindo nas dimensões coletivas, em um acervo de riquezas. A essas pessoas que 

se fizeram no rural e lá se fazem até hoje.  

Dedico às crianças da nossa Terra. Dedico às crianças que são crianças. 

Crianças que foram crianças. Crianças que ainda serão crianças. Crianças que eternizam 

crianças do Peter Pan. As infâncias vividas, infâncias retraídas, infâncias traídas. Todas essas 

instâncias da infância que permeiam o bojo histórico que, mesmo em meio às dificuldades do 

viver a infância, não deixaram de suavizar os duros momentos da vida através do brincar. 

Dedico aos professores da nossa Terra. Dedico aos professores e professoras 

que se fizeram no rural, nas escolas multisseriadas, nessa representação, tenho a honra de 

inserir grande parte da minha família, que se constituíram professores nessas antigas escolas 

rurais. Ao meu pai Wilson, minha mãe Elenilda, minha tia Elizia, meu tio Joacir, minha tia 

Joelma, que nos entrelaçados desta vida, se fizeram nesse rural, nesse solo fértil de 

Ariquemes, onde nasceram frutos e sonhos e ainda hoje continuam a semear nos caminhos da 

docência. Dedico às professoras que abriram as portas de suas salas da escola rural 

colaborando dia após dia com este estudo. Que nos presentearam com narrativas de 

enobrecimento e conhecimento do rural para que fosse possível desencadear um trabalho ao 

encontro das demandas da escola rural.  

Dedico às mulheres pesquisadoras. Dedico às mulheres que demandam 

tantas obrigações em uma só instância. Mulheres fortes, guerreiras, que ultrapassam 

obstáculos em prol do sonho sonhado. Amamenta, cuida, brinca, chora, luta, revigora, chora, 

chora, luta, insiste, e não desiste. No adormecer dos filhos, prosseguem na luta da vida. Ao 

acordar, mesmo não dormindo o tempo de dormir, ali estão. Cobram de si mesmas os tempos, 

os espaços. Relapsos do cansaço, mesmo assim não param. Leem, estudam, escrevem, 

cuidam, ensinam, amam, amam e amam.  

Dedico aos pesquisadores da Região Norte. Dedico aos pesquisadores que 

descem e sobem o rio, que passam dias nas comunidades, que buscam imprimir cada detalhe 

da realidade. Que enfrentam sol e chuva, entre estradas e distâncias. Aos pesquisadores que 

demandam desafios específicos, debaixo do céu azul, sob o solo fértil de uma região repleta 

de riquezas, enfrentam o pleito desse não reconhecimento, em meio à escassez de 

possibilidades, nadando contra a maré, ou melhor, nadando contra a correnteza do Rio Jamari, 

do Rio madeira, das tantas preciosas águas. Nos eventos nacionais, enxergamos a distância de 

investimentos que garatem as especificidades de cada região. Entre tantos rumores nossos 



 

 

retratos parecem não reais para outras regiões, as quais mais parecem outros mundos. 

Contudo, bateremos na mesa, falaremos em alto e bom som. Enobreceremos nossas riquezas, 

mas também mostraremos nossas fraquezas. Não desistiremos, região Norte, a ferro e fogo, 

em nossos artigos, dissertações e teses faremos apontamentos de melhorias e os recursos serão 

um fato, pois não desistiremos “e, com orgulho, exaltaremos, enquanto nos palpita o 

coração”.  

Dedico a meu amigo pesquisador Valmir e a minha amiga 

pesquisadora Silvana. Dedico a esses dois amigos que nos entrelaçamentos da vida mais 

uma vez retornam próximo a mim. Esses amigos que enfrentam tantas lutas e, em meio a 

atipicidade da vida, seguem firmes sem desistir. Valmir, homem destemido, militante em prol 

da vida digna a todos. Luta pelo pobre, luta pelo negro, luta pelos movimentos sociais. 

Contribuiu grandemente para nossa cidade, deixando um legado enquanto legislativo, atuando 

nas mais ferrenhas lutas em prol do povo. Hoje, na luta intelectual, segue levantando a 

bandeira vermelha, os desatinos da vida não o impedem de ser forte, de continuar lutando. À 

Silvana, mulher forte, nos caminhos da vida decidiu vencer, mesmo com tantos impedimentos 

sua resiliência justifica sua vinda ao mundo. Viveu as grandes facetas da educação, nas 

variadas esferas (Municipal, Estadual, Federal). Hoje, corrobora grandemente e, através de 

sua experiência, nos traz um gama de saberes. Seguindo nos ditames da pesquisa, no suado 

doutoramento, que dia após dia vai consolidando, nos dá o exemplo do que é ser uma mulher 

forte e insistente, que entre ser mulher, mãe e profissional, se solidifica também sendo 

pesquisadora.  

Dedico à luta pela educação brasileira gratuita e de qualidade. Dedico 

este trabalho à educação pública, gratuita e de qualidade, ao filho do pobre, ao filho do negro, 

ao filho do camponês que, assim como eu, só teve oportunidade pelas portas abertas das 

escolas e universidades públicas. A um grupo nada seleto, que nunca teve voz, nunca teve 

vez. Quando o Brasil se abriu às oportunidades mais viris de dignidade e respeito. Ao bater no 

peito, tínhamos um governo de esquerda e de direito, o qual primava pela igualdade e pela 

educação como um caminho menos covarde. Hoje, em um mundo avesso, vemos a educação 

virando silêncio e das mãos de outros as amarradas pela subalternização de um povo. Onde eu 

estiver não deixarei a luta morrer, a minha voz ecoará na dimensão de resistir sem cessar. Às 

vezes, as lágrimas descem ao ver tantas preces de modo invertido, clamores por arma, 

clamores por preconceito, clamores pelo ódio, pelo não ser cidadão direito e ainda bater no 

peito: “educação não precisa ser direito!”. Que isso?! Ver isso! Nada disso! 



 

 

Dedico ao meu orientador Josemir Almeida Barros que me veio como 

um presente. Que trabalha com as diferenças, valorizando cada um em sua potencialidade, 

não me caberia falar de especificidades sem o colocar em foco, dedicando este trabalho 

orientado com muito zelo e carinho. Um orientador que além de orientar, tem o costume de 

nos dar asas. Com um horário de inspiração pouco incomum, como o galo que canta, assim 

canta o canto que orienta.  No começo, eu refém do tempo. O celular que desperta a gente 

para não se perder no tempo. Hoje eu vejo o mesmo tempo que me desperta, sem barulho ou 

interferência, acordo no ritmo do intento. Ao meu orientador com rosto de barba, cabelo 

amarrado, colar no pescoço com livro do lado, com cara de bravo, mas olhar amaciado, com 

jeito sensato, que prende a garganta, que chora e encanta. Memórias de luta, traçados de vida. 

A bandeira que ele levanta é vermelha, que ao invés de sangue, pede por vida, vida do pobre, 

vida do negro, vida do e no rural, vida da educação, vida... Vida... Vivas... Vivas... 
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RESUMO 

      

A presente pesquisa abordou as infâncias da terra: histórias, memórias e suas repercussões 

na prática docente em escolas rurais de Ariquemes - RO. A investigação teve como recorte 

temporal o início do século XXI, momento de reafirmação de diversos direitos no campo da 

educação; no ano de 2010 verificamos o momento de inserção da educação infantil rural no 

município de Ariquemes e, em 2018, observou-se a complexidade para o cumprimento dos 

direitos sociais, em específico sobre a inserção das crianças nas escolas rurais. Para melhor 

compreender parte das composições dos fragmentos das memórias dos professores partícipes 

da investigação recorremos também a temporalidades outras na perspectiva da história da 

educação. Entre os objetivos da investigação destacamos: identificar e analisar as concepções 

de infâncias que circulam em algumas escolas rurais no Município de Ariquemes (RO); 

identificar e analisar os fragmentos das memórias de infâncias de professores e pais de escolas 

rurais. Algumas indagações balizaram o percurso investigativo, ressaltamos: quais são os 

conceitos de infâncias que circulam no meio rural no tempo presente e seus entrelaçamentos 

com a história da infância? De que modo a construção dos conceitos de infâncias pode 

provocar repercussões acerca da prática docente na educação infantil rural, no Município de 

Ariquemes? Entre as diversas categorias de análises avultam as infâncias e a escolarização 

rural em contextos de dificuldades enfrentadas pelas escolas rurais. Em termos metodológicos 

utilizamos a pesquisa história de cunho documental, bibliográfica e de campo que se entrelaça 

com a pesquisa-ação e se desdobrou em entrevistas com diversos sujeitos, entre eles: 

gestores/técnicos da secretaria de educação do município de Ariquemes (RO), diretores das 

escolas rurais de Ariquemes (RO), professores da educação infantil das escolas rurais e 

pais/responsáveis. Entre os diversos autores referenciados destacamos Sarmento (2008), 

Kuhlmann Júnior (1998), Kramer, Leite (1997), Vygotsky (1979; 1984), Corsaro (1997), 

Freire (1996), Thiollent (2009) e Barbier (2002). Dessa forma os resultados esperados visam à 

busca das especificidades da escolarização rural, como subsídios essenciais no construto de 

uma escola que atenda às demandas peculiares das infâncias no trabalho pedagógico no 

interior das escolas rurais.  

      

      

Palavras-chave: infâncias, escolas rurais, memórias de professores, história da educação. 



 

 

ABSTRACT 

 

This research is linked to the Postgraduate Program in School Education - Professional 

Master's Degree of the Federal University of Rondônia (PPGEE / MEPE / UNIR). The 

objective is to identify and analyze the conceptions of childhoods that circulate in some rural 

schools in the Municipality of Ariquemes (RO). It is important to find out what has been done 

by the "guarantee" function of the right to preschool for rural populations, respecting the 

demands of families, forms of relationship with production and the specifics of rural children, 

in this form research is important and will bring scientific contributions on a topic that has not 

yet been debated in universities by linking childhood, rural schooling and memories. It is a 

research documentary, bibliographical and field that intertwines with action research. Some of 

the categorizations that present themselves as axes of the research are: childhood in the rural, 

education of children, memories and continued formation. In methodological terms, the 

interview will be used to better understand the debates about the children coming from 

managers / technicians of the education department of the municipality of Ariquemes (RO), 

directors of the rural schools of Ariquemes (RO), teachers of children's education in rural 

schools and parents / teachers of children duly enrolled in the preschool of some rural schools 

in Ariquemes (RO). The investigation has a temporal cut that brings the context of the 

beginning of the XXI century, moment of reaffirmation of several rights in the field of 

education. In 2010 we verified the moment of insertion of rural children's education in the 

municipality of Ariquemes, and in 2018 the complexity of compliance with social rights, 

specifically about the insertion of children in rural schools. However, the research explores 

the twentieth century, which comprises part of the compositions of the memoir fragments of 

the teachers involved in the investigation. According to Arroyo e Silva (2012), a study on the 

intentionality of understanding the child as a subject of intentionality, which is capable of 

producing knowledge, values, knowledge, which adds to this approach of childhood the direct 

link to the current of Sociology of Childhood. What brings the child according to Sarmento 

(2008), as social actors, considering their ways of being and being in the world and childhood 

as a social category of the type, which has socially elaborated construction. We highlight 

Kuhlmann Júnior (1998), Kramer (2005), Kramer, Leite (1997), Vygotsky (1979, 1984), 

Sarmento (2008) and Corsaro (1997) who approach conceptions of childhood in historical and 

contemporary perspective, of an active child, transformed by culture, but also transforming 

this culture, considered as social actors being and being in the world; Arroyo; Caldart; Molina 

(2017) that assert on the particularities of the rural school from the constitution of the social 

rights; Paulo Freire (1996) mentions that there is no teaching without diction, and in this 

context the childhoods are also compositions of the protagonisms of a time; Thiollent (2009) 

and Barbier (2002) bring the scope of action research, its particularities and importance. In 

this way the expected results aim at the search of the specificities of rural schooling, as 

essential subsidies in the construction of a school that meet the peculiar demands of childhood 

in the pedagogical work inside the rural schools. 

 

Key words: childhood, rural schooling and memories.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A expressão reta não sonha. 

Não use o traço acostumado.  

[...] A arte não tem pensa: 

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. 

É preciso transver o mundo. 

[...] É preciso desformar o mundo. 

Tirar da natureza as naturalidades. 

Fazer cavalo verde, por exemplo. 

Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall. 

Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por aí a desformar 

Manoel de Barros (2000, p. 75). 

 

Esta investigação científica iniciou dentro de uma demanda pessoal de longa data, 

estimulada com vertentes que sinalizam também minhas memórias e histórias de vida. Cada 

palavra traz, na essência, o sentido de temáticas que, enviesadas, retratam, na proposta inicial 

de pesquisa, um anseio em busca de respostas que possam sinalizar caminhos para o 

melhoramento educacional, desde a construção como docente até os desdobramentos e 

repercussões educacionais nos espaços de pesquisa. A extensão e a pesquisa fomentam ainda 

mais os campos de estudos, educação rural, educação infantil e formação continuada, como 

em um enamorado encontro em prol da pesquisa em educação.  

 Posto isso, é essencial destacar que os caminhos trilhados da investigação se 

configuraram por meio de reflexões e inquietações nascidas há algum tempo e que não 

silenciadas movem a força e os caminhos da pesquisa. Vivências que percorrem do passado 

ao presente, marcado por uma trajetória que demarca a infância como aluna de escola 

multisseriadas. A tão pequena e nobre escola rural, construída de madeira, com cadeiras de 

madeiras, com estrada de poeira, de quilômetros de histórias, de contos e brincadeiras, que 

eram percorridos por crianças assim como eu: crianças do rural. Estas, saltitando em direção à 

saudável escolinha, viam em um quadro verde, de giz branco, linhas que dividiam as séries, 

mas que agregavam sonhos em um só espaço quadrado. Da sala se via todos os servidores da 

escola em uma só figura: “a professora”. As relações agregavam valores, a merenda tinha 

cheiro de sopa, de leite em pó, de almôndegas, tinha cheiro de fome.  

Segue, então, a primeira temática contextualizada. Agora, em passos largos, trilhando 

o caminho, de olhos firmes de criança do rural, desabrocha a admiração pelo ato de ensinar. 

E, nos percalços dos caminhos, encontro-me na docência, consolidando 15 anos de 

experiências vividas na educação infantil, somados aos oito anos de trabalho na educação 

Rural em Ariquemes. Nesta construção profissional ainda foi possível vivenciar a implantação 

da educação infantil rural no referido Município, acompanhando as dificuldades sofridas 
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nessa trajetória. Mal sabia que foi nesses momentos que nascia mais um apontamento da 

pesquisa, a educação infantil.  

Os desfechos formativos, os encontros e debates constituíam-se em momentos de 

construção. As perspectivas aumentavam os espaços de problematização da prática. Tudo isso 

estimulava, servindo de alimento para olhares críticos sobre a educação e a construção no dia 

a dia escolar. Fechando os apontamentos nos estudos sob a luz da formação continuada, a qual 

instigava, mas ainda deixava muita sede pedagógica.  

Também não se pode negar as influências de uma orientação que fez desabrochar o 

primeiro amor, o amor pelo rural.  Ao primeiro encontro de orientação, corações saltitantes, e 

olhos fixos esperavam mudanças bruscas pelo caminho, ouvidos avivados, caneta e caderno 

na mão e o projeto preparado para grandes alterações. Após um cumprimento, a palavra rural 

é proferida e, em um só soar, acordava as lembranças. As motivações demandavam das mais 

diversas direções. As convocatórias em introduções e fechamentos de livros, os artigos que 

acenavam para carência em pesquisas nas áreas de educação rural e educação infantil, 

somadas ainda a localidade, que traz a região Norte em uma conotação numérica pouco 

expressiva de pesquisas de modo geral, conforme destacam dentre muitos autores, Barros 

(2013) e Pacífico (2017). Tudo isso agregava de sobra à motivação pela pesquisa.  

Ao fazer parte da turma do Mestrado e Doutorado Profissional em Educação escolar 

(MEPE/Prof.), do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (PPGEE), passa a 

integrar também movimentos em prol da pesquisa em educação e, sobretudo, do fomento da 

nossa região nos debates acadêmicos. Dribla-se as dificuldades e limitações locais 

encontradas e agarra-se ao programa que levanta a bandeira da pesquisa em prol da educação 

amazônica.  

Atualmente, no Brasil, vem refletindo a necessidade de se pensar políticas públicas 

que não apenas venham promover o acesso à educação, mas que esta educação venha 

endossada pela qualidade. Dentro dessa ótica, a preocupação com a oferta da educação 

infantil tem estado em evidência no Brasil, assim como é assinalado nos seminários 

promovidos pela Associação Nacional e Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) 

e pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa (ANPEd). Além dessas, fóruns e 

encontros nacionais e regionais de educação, tais como: o encontro de Jovens Pesquisadores 

do Centro-Oeste e Norte do Brasil (JOPEQ), que ocorreu na Universidade Federal de Mato 

Grosso, também retratou tais temas como necessários em suas pautas, não apenas 

desencadeado a preocupação com esta etapa da educação básica, como também fomentando a 
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necessidade de mais pesquisas nesse viés, como destacam Silva, Pasuch e Silva (2012). As 

atividades desenvolvidas no interior do Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação e 

Infância (EDUCA)1 da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e a Rede de Pesquisa, 

Ensino e Extensão em Educação das Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil e América 

Latina – (RECONAL-Edu)2 foram essenciais para melhor compreensão das atividades 

investigativas.  

Antes de apregoar os enlaces entre educação rural, educação infantil e formação 

continuada, é imprescindível desatar alguns nós frente a essas três temáticas, no sentido de 

deixar claro os subsídios que garantem harmonia neste enredo. Portanto, as contextualizações 

das temáticas são seguidas dos encontros entre as vertentes.  

Debater educação infantil é debater infância, pois são nesses encontros e desencontros 

históricos que aos poucos a infância vai sendo concebida como uma etapa da vida do ser 

humano. É ajuizada no desenrolar histórico, em diferentes olhares, até o chegado momento 

em qual se percebe a criança e a infância3 de forma conjunta, ganhando espaços nas 

pesquisas, por volta do século XIX. A palavra direito somada à infância e educação infantil só 

passam a ser de fato uma trilogia possível após muitos estudos, lutas e movimentos sociais, 

principalmente advindo do campo da psicologia e, logo em seguida, desdobrando-se para o 

campo da pedagogia. A história da Infância não contém o sentido restrito e único, pelo 

contrário, está intimamente entrelaçada com a história da humanidade, tendo temas centrais 

como o advento dos direitos das mulheres, direito a saúde, direito a educação.  

Não muito tarde, cabe aqui definir que neste texto o termo infância, abre horizontes 

para “infâncias” tendo como referência vários autores que apresentam as pluralidades desta 

definição, dentre eles, Barros (2013), “reforçamos as imagens plurais da infância, assim temos 

infâncias, modos de ver e de ser criança” (BARROS, 2013, p.230). Dentro disso, o ser criança 

é carregado de sentido, postulando formas de ser criança em repercussão das variadas culturas 

e definições de como é visto esse período e como as vivências perpassam por essas crianças. 

                                                 
1
 http://www.grupoeduca.unir.br/ 

2
 É uma Rede de Ensino, Pesquisa e Extensão que congrega pesquisadoras, pesquisadores e extensionistas com 

objetivo de ampliar o campo de estudos entre as regiões Centro Oeste e Norte articuladas às ações da América 

Latina. Ver: https://www1.ufmt.br/ufmt/un/reconaledu 
3
 Para Kramer (2006, p. 13) “a infância é entendida como período da história de cada um, que se estende na 

nossa sociedade, do nascimento até aproximadamente dez anos de idade”.  O autor ainda diz:  “é preciso 

considerar a infância como uma condição da criança” (KUHLMANN, 2010 p.30). O conjunto das experiências 

vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e sociais é muito mais do que uma representação 

dos adultos sobre essa fase da vida. É preciso conhecer as representações de infância e considerar as crianças 

concretas, localizá-las como produtoras da história.  



 

 

30 

Esses tratos históricos que pairam os retratos da história da infância ficam a encargo de 

conceitos, debates e definições, desde os clássicos, como Phillipe Aries (1978), aos pioneiros 

estudos de Kramer (1980) e os estruturados estudos de Kuhlmann (2010; 2015), dentre outro, 

escritos que corroboram nesta reconstrução.   

Os contornos da pesquisa têm por criança, conforme Vygotsky (1979; 1984), a 

concepção que traz em seu bojo a criança como sujeito social, capaz de criar e recriar cultura, 

ao mesmo tempo em que passa pela dinâmica transformação dos valores culturais do 

ambiente que vive, de forma também ativa, transformar esse ambiente do qual faz parte.  

Nesta vertente, para Vygotsky, o conhecimento é constituído e movido pelas interações 

sociais estabelecidas mediante os signos culturais, a partir de uma construção coletiva. Logo, 

o ensino adentra no contexto infantil, sendo responsável pelo desenvolvimento da criança.  

Na pré-escola, quando por meio de rabiscos, brincadeiras, desenhos, modelagens, 

dramatizações, ambos construídos na coletividade, a criança vai ressignificando ou 

transformando a consciência sobre a realidade, por intermédio dos múltiplos significados que 

os diferentes sujeitos atribuem ao mundo físico e social (KRAMER; LEITE, 1997, p.65).  

Conversando diretamente com conceitos de infância que enfatizam, de acordo com 

Sarmento (2008), a criança na composição de atores sociais ativos, sendo e estando no 

mundo, tais concepções vão ao encontro da sociologia da infância, a qual consolida a infância 

como categoria social do tipo geracional, que segue socialmente construída.   

Ao retratar a educação infantil, nas décadas de 80 a 90, as atribuições que ajuizavam a 

mesma eram restritamente subsidiadas como uma necessidade particular da mãe e da família, 

logo a necessidade é imbricada pelo direito. Dessa forma, a criança passa a ser vista a partir 

de um cunho de cidadania, incidindo a ter direitos, tudo isso graças a movimentos populares 

que destacaram essas temáticas em suas pautas, o que é assinalado nos estudos de Campos, 

Rosenberg; Cavasin (1988). Em 1996, garantida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a educação infantil passa a ser constituída como o dever do Estado e opção da 

família, priorizando o desenvolvimento integral da criança de até 06 (seis) anos de idade, 

compreendendo seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, sendo um 

complemento da ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996).  

Com a emenda constitucional de número 59 do ano 2009, a educação passa a ser 

prevista como obrigatória, tendo os sistemas educacionais sete anos para implantação da 

obrigatoriedade, ou seja, até o ano de 2016 para atender esta demanda. Com os destaques das 

pautas nacionais imbricados nos seminários educacionais e nos debates políticos sobre a 
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educação infantil, mais precisamente a pré-escola que compreende crianças de quatro e cinco 

anos de idade, a obrigatoriedade da primeira etapa da educação básica foi incluída nos 

dispositivos legais4. 

Embora contextualizado, as leis não têm garantido a legitimação dos direitos das 

crianças, que aqui se caracterizam pelo direito e respeito à infância. Não basta apenas incidir 

pela obrigatoriedade sem objetivar a presteza devida a esta etapa tão delicada da vida de 

tantas crianças.  As discussões encontram-se um tanto confusas, o que fica evidente nos 

diferentes rumos que a educação infantil vem se direcionando. Todas as políticas públicas não 

estão garantindo de fato a infância dessas crianças. Ainda há escassez no atendimento, 

instituições precárias, falta de investimento nas formações continuadas dos docentes.  

Para o debate da educação rural é imprescindível dialogar com Arroyo; Caldart; 

Molina (2004), Barros (2013), dentre outros autores que enfatizam a queda de braço constante 

em prol de uma educação rural de qualidade. Debater escola é debater direitos, debater vidas. 

Nesse sentido, como bem coloca Arroyo (2011), lutar por escola é lutar por um espaço de um 

digno e justo viver.  

Quando os olhares se remetem ao rural, as inclinações negativas acentuam-se ainda 

mais, somados aos problemas de transporte, rotina e outras tantas peculiaridades do rural. O 

fato é como garantir o direito à creche e pré-escola para as populações rurais, respeitando as 

demandas das famílias, as formas de relação com a produção e as especificidades do campo.  

Dessa forma, a pesquisa aborda as infâncias, tendo como evidência as Escolas Rurais 

somadas às repercussões das práticas docentes. É necessário atribuir olhares para as diferentes 

infâncias, entendendo a contextualização da realidade rural, a fim de não apenas reconhecer as 

infâncias, mas também legitimá-las ao ponto de valorizar as várias experiências vivenciadas 

por esses grupos. Trata-se de serem reconhecidos como sujeitos de direitos e que em meio às 

                                                 
4
 A Pré-escola passa a ser incluída na educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade (LDBEN nº 9394/96, Título III; Artigo; 4º, Inciso I) Na Constituição Federal aparece como direito 

da criança e dever do Estado (artigo 205; artigo 208, inciso IV). Seu oferecimento gratuito (artigo 206, inciso IV) 

é também um direito dos trabalhadores  rurais e urbanos, visando à melhoria de sua condição social( artigo 7º, 

inciso XXV). A criança tem direito a educação de qualidade (artigo 206, inciso VII) e em igualdades de 

condições para acesso e permanência (artigo 2016, inciso I). A educação infantil será oferecida em: I – creches, 

ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) 

a 5 (cinco) anos de idade(artigo 30); A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras 

comuns: I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; II – carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) 

horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; III – atendimento à criança de, 

no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; IV – controle 

de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) 

do total de horas; V – expedição de documentação que permita atestar os processos de  desenvolvimento e 

aprendizagem da criança (Art. 31). 
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diversidades espaciais, culturais, étnicas, raciais, econômicas, esses se constituem também 

como espaços de infâncias. Entre outros autores, as temáticas são elucidadas e 

problematizadas também por Barbosa (2012), Silva; Pasuch; Silva (2010). 

Essas representações serão fomentadas na intenção da promoção de repercussões na 

prática docente, que aqui se caracterizam como práticas coesas e contextualizadas com a 

realidade das infâncias do rural, visando significá-las de fato, ao invés de conceber a escola, 

apenas, como mais um lugar de exclusão social.  

Mesmo com décadas de esquecimento e descaso, devido às inúmeras atribuições que 

os conceitos “criança” e “infância” tiveram,  a atualidade ainda se revela como um espaço de 

longos debates, pois embora o Brasil tenha passado a associar a primeira fase da educação 

básica com maior importância, buscando nos escritos aproximações consideráveis em virtude 

da formação integral da criança, muitos são os passos e lutas que devem ser travadas na 

garantia de uma educação infantil de qualidade. Mesmo que se tenha reconhecido, ao longo 

da história, a importância da infância, a implementação dessa etapa da educação básica, nas 

instituições escolares rurais, ainda enfrenta muitos desafios.  

Desse modo, essa pesquisa trouxe como objetivo geral: identificar e analisar as 

concepções de infâncias que circulam em escolas do meio rural. Posto isso, a problemática da 

pesquisa configurou-se da seguinte forma: quais são os conceitos de infâncias que circulam no 

meio rural no tempo presente e seus entrelaçamentos com a história da infância? De que modo 

a construção dos conceitos de infâncias pode provocar repercussões na prática docente na 

educação infantil rural, no Município de Ariquemes? 

A investigação, embora tenha um recorte temporal que traz o contexto do início do 

século XXI, explora também o século XX, versando com os fragmentos das memórias dos 

professores e dos pais do rural, todos partícipes da investigação. Neste pleito, as pluralidades 

de infâncias vagam entre esse período, movidas não só pelas infâncias das crianças da 

educação infantil rural das escolas envolvidas, como também de suas professoras e famílias, 

no que rege o status de ser criança do rural entre as duas gerações.  

Infâncias no rural, educação infantil e formação continuada subsidiaram o processo de 

categorização dos dados de campo. Tratar da realidade da escola rural na região Norte do 

Brasil tem sido algo importante para potencializar possíveis saídas diante em um quadro 

avassalador de precariedade e abandono das escolas rurais, dos professores rurais e do ser 

criança no meio rural.  
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Os dados levantados da realidade, a princípio, contornaram diversas ações da 

pesquisa.  De forma colaborativa, as parcerias com a Prefeitura Municipal de Educação de 

Ariquemes, a equipe docente das escolas rurais do Município, as crianças matriculadas na 

educação infantil das três escolas rurais envolvidas e as famílias, foram essenciais no 

vislumbre do produto como um construto.  

A pesquisa, a princípio, apontava para formação continuada aos/as 

professores/professoras que atuavam na educação infantil rural do município. Formação que 

idealizava constituir-se das memórias docentes, integrando as diversas realidades pedagógicas 

e culturais do rural. A partir das memórias buscou-se reconstruir os caminhos da prática 

docente, na intenção de positivar o pertencimento enquanto professores do rural, bem como 

de fomentar a construção de práticas docentes que enobrecessem e valorizassem a crianças do 

rural.  

Outra ação possível que os desdobramentos da pesquisa estavam objetivando era a 

promoção de um evento aberto à sociedade para exposição dos apontamentos da pesquisa, 

priorizando o vislumbre das concepções de infâncias do rural e a necessidade de valorização e 

reconhecimento dessa construção cultural, tendo como atores principais: as crianças, os pais e 

professores. Uma espécie de fórum permanente de debates que envolvesse diversos atores 

sociais.  

Mas foi a partir do olhar das crianças, que o produto adquiriu traçados, cores e 

sabores, que adquiriu vida, em junção com as perspectivas anteriores de ação. Foram as 

crianças da educação infantil que despertaram as crianças que já existiram no interior de cada 

pai, mãe, vó, vô, de cada professora. O resultado foi emocionante: uma troca simultânea de 

experiência de infâncias, antes separadas pelo tempo e, agora, entrelaçadas. O envolvimento 

de todos na pesquisa foi promovido. As observações traziam o universo das crianças do rural 

versando com o universo dos adultos. E a ponte para a efetivação dessa interação foi 

estabelecida pelas histórias e memórias de um tempo de criança, integrando esses dois 

universos.  

 Entre o caminho da escola, as brincadeiras e os brinquedos, exploramos a escola em 

suas diversas facetas: brincar na escola, aprender na escola, comer na escola, viver a escola, 

em um mundo de significados, aos olhos hoje, enrugados, cansados, mas felizes e motivados, 

hora saltitantes e emocionados, hora aventurados e encantados. Nessa sensação, de contar, de 

falar, de poder trazer aos netos e filhos narrativas de um tempo de infância vivido, e um 

arrolar de palavras que inicia: “Quando eu era criança...”. 
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As famílias e as infâncias que um dia viveram. As crianças da pré-escola e as infâncias 

que hoje vivem. As histórias, as memórias, a observação do dia a dia das crianças na escola 

rural, os documentos, os registros fotográficos. O ir e vir da escola, a pé, de ônibus, a merenda 

gostosa, o brincar e fazer brinquedo. A escola de palha, a escola de madeira, a escola de 

tijolos e etc. Tudo isso, como uma história coletiva de famílias imigrantes que, no século XX, 

adentraram nas terras rondonienses e viveram os contextos históricos de Rondônia, de 

Ariquemes, da educação rural e da história. Representando, ainda, a realidade às crianças do 

rural, como transporte, a escola, e as brincadeiras também na atualidade.   

As narrativas, então, idealizaram diretamente o público infantil: as crianças do rural. A 

proposta foi de abraçá-los com a “coleção: Infâncias da Terra”, que traz as histórias e 

memórias de forma colorida e ilustrativa, com objetivo de fortalecer as infâncias do rural, 

trazendo as peculiaridades desse universo. Para tanto, abriu-se um canal que visou colaborar 

com o fomento da especificidade da criança do rural, conferindo a esta uma representação 

nessa história que foi construída pelas mãos das famílias rurais, versando com a criança e a 

consolidação de suas vivências como uma construção histórica.  

A coleção, como uma proposta de material didático, tem nos professores rurais as 

prerrogativas essenciais da possibilidade de uma educação peculiar que venha de encontro 

com a realidade das crianças do rural. Pretende-se, ainda, que esses livros venham contribuir 

como um material possível no vislumbre da infância, não como um conceito pronto e 

acabado, mas sim infâncias típicas que precisavam ser ressaltadas como princípio inicial para 

fazer da escola um mundo de significados para as crianças.  

 Na seção dois deste estudo adentrou-se no local de pertencimento da pesquisa, 

ressaltando o cenário não apenas atual, mas um cenário histórico da região, visto que 

entendemos que todos são frutos desse processo e que a realidade atual está inteiramente 

ligada ao que eram e como se tornaram o que são. Perpassando o processo de povoação da 

região que traz a cidade de Ariquemes desde distrito em um conjugo com a história do Estado 

de Rondônia, que de forma paralela vai também se constituindo, trazendo uma representação 

do rural que denuncia historicamente as contradições atuais vividas nesse espaço de cultura e 

vida. O breve histórico do professor leigo e os principais programas de formação situam o se 

fazer docente em Rondônia.  

A seção três fundamenta os passos à escolarização rural infantil do Município de 

Ariquemes, distribuindo atenção frente à retomada das políticas públicas de atendimento à 

infância. Apresenta também os cenários que repercutiram na força da escolarização rural e o 
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caminhar recente do direito da educação infantil e a oferta no contexto rural, assim como a 

busca da garantia das especificidades da educação infantil rural. Os encontros dos direitos da 

criança do rural frente a peculiar vivência e as demandas da formação continuada da educação 

infantil rural.  

A seção quatro deslumbra a pesquisa ação, sustentando a pesquisa envolta a um viés 

metodológico somado às técnicas de pesquisa, apresentando o passo a passo do processo 

investigativo em consonância com os objetivos e subjetividades da pesquisa, assim como os 

sujeitos colaboradores e dos locais de realização da pesquisa. Destaca-se, ainda, as 

especificações da viagem investigativa enobrecendo a pesquisa em educação, a pesquisa-ação 

e os encontros com a extensão.  

A partir da seção cinco os dados de campo e as discussões assumem o protagonismo. 

Os entrelaçamentos da escola rural e da docência no atendimento às demandas da educação 

infantil rural. A começar com escola rural, as localizações, as estruturas e as características 

básicas no atendimento das crianças em idade pré-escolar e ainda as demandas do transporte 

escolar. A docência como prerrogativa necessária a favor da garantia de uma educação 

infantil rural encontrada com as peculiaridades das crianças do rural e o trabalho em prol da 

constituição de saberes significativos às crianças enquanto sujeito ativo no processo de 

construção social e cultural do rural e a importância desse espaço no contexto social.  

Na seção seis os resultados da pesquisa apresentam-se subsidiados nas identidades do 

rural, entrelaçando os status de ser criança e das infâncias vividas no século XX. Tal seção 

dedicou-se às famílias do rural que, em narrativas, caracterizaram as peculiaridades do 

curioso caminho da escola, revelando as brincadeiras e interações entre as idas e vindas da 

escola. As significações da infância, do brincar, da escola e as contradições do trabalho e da 

sobrevivência no rural, assim como as repercussões na educação.  

A seção sete traz as crianças do rural com essência mais livre e casual, explorando os 

principais momentos vivenciados nos espaços escolares, desde a vinda à escola até o retorno. 

Através da observação de tais espaços e a identificação da apropriação das crianças de cada 

cantinho da escola, pode-se notar o protagonismo desses meninos e meninas, que dando asas à 

imaginação garantiam o brincar em diversas vertentes e nos mais improváveis lugares. As 

vozes das crianças também foram enaltecidas através dos desenhos livres, os quais 

corroboraram com as definições do ser criança no rural.  Enfatizou-se também o 

envolvimento das crianças no projeto de extensão e a participação ativa na mala das memórias 

e no desdobramento final da mesma, a qual culminou em uma gincana itinerante. Esta foi 
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constituída de um encontro das gerações entre pais e/ou avós e as crianças, a partir do que há 

de mais comum entre elas: o brincar.  

Finalmente, a seção oito apresenta as narrativas do rural expressadas no produto, que 

contou com a colaboração e vivência de todos os envolvidos. A coleção “Turminha da Terra”, 

contém a pesquisa-ação em ação, um manual ilustrativo que destaca o passo a passo da 

pesquisa. Em sua configuração idealiza-se o público docente possibilitando desdobramentos 

na prática diária de sala de aula, proporcionando um trabalho voltado às especificidades do 

rural, sendo também um material de acesso às famílias e aos que desejam trilhar caminhos 

possíveis rumo à consolidação das memórias como subsídios essenciais na eternização da 

história enquanto sociedade.  

A coleção também é composta por três volumes de livros voltados exclusivamente 

para as crianças. Volume 1: Aprendendo com o vovô o caminho da escola; Volume 2: Eu 

brinco, eles brincaram, nós brincamos e; Volume 3: Era uma escola muito engraçada, fogão a 

lenha, teto de palha. O produto é resultado dos entrelaçamentos entre pesquisa-ação e a 

extensão. Uma construção que trouxe as categorias mais recorrentes da pesquisa: o caminho 

da escola, a escola multisseriada e o brincar, expressados nos encontros das gerações das 

crianças e dos pais e avós. A coleção apresenta-se como uma proposta didática de trabalho no 

rural, no intento da valorização das especificações da criança do rural, corroborando na luta 

por uma escola que trabalha com as peculiaridades locais do rural, no pertencimento desse 

espaço e na compreensão da importância do rural como um lugar de história, memória e vida.  
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2 DESCONSTRUIR PARA CONSTRUIR: ENLACES HISTÓRICOS DE 

ARIQUEMES 

 

Para os navegantes com desejo de vento, 

a memória é 

um ponto de partida. 

Galeano (1994, p .96). 

 

 Toda pesquisa traz um enredo local que aciona as condições em que se deu o 

processo de criação e consolidação do campo investigado, por isso buscou-se contextualizar o 

local de pesquisa, bem como investigar as atuais políticas públicas de atendimento à educação 

infantil empregadas no município de Ariquemes. Nesse compromisso histórico, esta seção 

apresenta incrementos que elucidam o local de pesquisa, como um efeito de bússola que nos 

localiza no tempo e no espaço de investigação, possibilitando caminhos que permitam 

discorrer em meio às políticas públicas e os contextos atuais, visto que “[...] as sociedades 

vivem o presente marcado por seu passado e é com tais determinações que constroem seu 

futuro, numa dialética constante entre o que está dado e o que será fruto de seu 

protagonismo”. (MINAYO, 2016, p.13). A seção se divide nos retrospectos históricos do 

Município de Ariquemes, ressaltando os entrelaçamentos com a história do Estado de 

Rondônia, bem como os picos dessa evolução, à luz do “povoamento” da região, que 

desencadeou a vinda de muitas famílias de outras localidades em função da apropriação de 

terras. A educação rural entra em cena sendo problematizada, enquanto uma consequência do 

povoamento do Município. A desajustada organização na oferta de educação de primeira à 

quarta série abria espaço para o chamado professor “leigo”5. Os subsídios metodológicos que 

culminam o arrolar das proposições citadas seguem a perspectiva da pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. 

 

2.1 História da fundação do município de Ariquemes: de distrito a município 

 

A retomada do histórico da cidade de Ariquemes, neste momento do texto, constitui 

como fator importante na estruturação dos espaços de desenvolvimento da pesquisa, 

permeando sua fundação de Distrito a Município. Os aportes teóricos estão atrelados aos 

decretos que vão legalizando cada momento vivido pelo então Município de Ariquemes e 

                                                 
5
 Caracteriza como o professor que possuía a escolaridade da quarta série em diante, incumbido de exercer a 

docência. 
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ainda os acervos e registros locais da época. “[...] é preciso articular o particular com o geral, 

isto é, com a totalidade social, evidenciando interesses contraditórios [...]” (NOSELLA; 

BUFFA, 2013, p.64). Entende-se que o objeto de pesquisa faz parte de um construto social 

que precisa e deve ser identificado, postulando o entendimento do particular nos aspectos e 

cenários gerais em que o mesmo ocorreu. 

Vale a pena iniciar enfatizando a importância de espaços destinados à reconstrução 

dos históricos da nossa região, os quais não simbolizam apenas passados, mas a reconstrução 

que enobrece o entendimento dos apontamentos e realidades atuais. Além disso, a dinâmica 

do ir e vir das histórias e memórias endossam não apenas o que somos, mas como nos fizemos 

enquanto pessoas, Município, Estado, País, enfim, sociedade. “O pesquisador estuda e 

reconstrói o passado numa perspectiva cultural de valores atuais e assim avalia pessoas e 

instituições” (NOSELLA; BUFFA, 2013, p.73). 

Essa garantia em registrar a história e a memória da cidade já fazia parte de uma 

preocupação de alguns administradores da cidade de Ariquemes, segundo o “Guia 

Informativo”, que em 1995, anunciava na apresentação de documento: 

 

Com a extensão alcançada, há, portanto, uma intensa procura de informações 

seguras sobre o município por parte da população em geral. No entanto, a falta das 

mesmas, torna absolutamente indispensável à necessidade de dados básicos para 

prover os estudantes, professores, pesquisadores, investidores, viajantes, turistas e os 

interessados de maneira geral. Este Guia Informativo vem preencher esta lacuna. 

(ARIQUEMES, 1995, p.5). 

 

Nesse sentido, a essa seção não cabe apenas alocar o entendimento do contexto em 

que a construção da cidade ocorreu, mas também reafirmar esse espaço como um espaço de 

memórias, de histórias, de vivências que ainda são atuais.  

Ariquemes tornou-se município por meio da Lei 6.448 de 11 de outubro de 1977, sua 

“instalação se deu no dia 21 de novembro do mesmo ano" (SOHN; BERNANOS, 1995, p.8). 

Seu nome deriva-se de uma homenagem a tribo indígena denominada Arikême, que significa 

povo do rio, tribo pertencente ao grupo TUPI.  Também conhecido como “Povo da Ribeira” 

(SOHN; BERNANOS, 1995, p.8).  É uma cidade que soma 41 anos de existência. Fez-se em 

meio a esse povoamento rondoniense.  

Em diferente ordem, já datando a fundação da cidade de Ariquemes, o retrospecto 

histórico traz um cenário mobilizado pela extração das riquezas da região, como o cacau e a 

seringa. Datando a terceira expedição de Marechal Mariano Cândido Rondon, em 1909, à 

frente da comissão de instalação das linhas telegráficas de Mato Grosso-Amazônia, 
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vislumbra-se com o seringal Papagaios6 localizado nas searas do Rio Jamari, onde se 

constituía um espaço de conflito entre a tribo Ahôpovo, apelidada de Arikemes e os 

seringalistas.  

Nos escritos, a figura de Rondon apresenta-se como articulador, impetrando 

pacificação entre os dois grupos. Tal pacificação vem impulsionada posteriormente pelo 

domínio dos seringalistas sobre a tribo, "entretanto, acalmados os Índios, os exploradores da 

seringa começaram logo cometer os maiores abusos e a provocar a desorganização das 

famílias e a desmoralização dos costumes e das instituições Arikêmes" (ARIQUEMES, 1984, 

p.13). 

O atual Bairro Marechal Rondon, há 106 anos, ou seja, em 1912, constituía-se no 

Seringal Papagaios, era cenário do prédio do segundo posto telegráfico, homenageado por 

Rondon como Ariquemes. A extração dos seringais cai em declínio provocando a decadência 

do primeiro ciclo da borracha, movido pelo próspero mercado seringal da Malásia. 

Em 1915 esta região foi delimitada pela resolução 735 de 06 de outubro e 

denominada III Distrito do Município de Santo Antônio do Rio Madeira.  

Na Europa, o conflituoso cenário mundial, alcança seu ápice em 1939 com a II 

Guerra Mundial, repercutindo consequências que resultaram na perda dos seringais do 

Oriente. “A Amazônia viu-se envolvida no conflito em função da borracha, iniciando assim, o 

segundo ciclo da borracha, com a assinatura do Brasil nos acordos de Washington7” 

(ARIQUEMES, 1995, p.8). 

 

O presidente Getúlio Vargas através do Decreto-Lei 5812 de 13 de setembro de 

1943 cria o Território Federal do Guaporé, e a região passou a fazer parte do 

município de Porto Velho como Distrito de Ariquemes. Induzido pelo Governo 

Federal houve um fluxo migratório de soldados nordestinos que se transformaram 

em seringueiro, formando-se um exército de ‘soldados da borracha’. Terminando ‘o 

conflito mundial diminui o interesse internacional pela borracha da Amazônia’. 

(ARIQUEMES, 1995, p. 8). 

 

 Sobre os entrelaçados históricos, o atual Estado de Rondônia vai se constituindo. Na 

década de 50, o então Território Federal do Guaporé, somava, de acordo com Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, o número populacional de 36.935 habitantes. 

Nessa mesma década, para ser exata, no dia 17 de fevereiro de 1956, a Lei de número 21731, 

                                                 
6
 "Papagaios, em virtude da grande quantidade daquela ave, nas proximidades do rio, em barreiros". 

(ARIQUEMES, 1984, p.14). 
7
 TEMER, Michel. Território Federal nas Constituições Brasileiras. São Paulo, Rev. dos Tribunais, 1975, 

p.26. 
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em homenagem ao Marechal Rondon, altera o nome de Território Federal do Guaporé para 

Território Federal de Rondônia.  

No ano de 1960 a cassiterita foi uma das grandes descobertas, o que mobilizou outra 

fonte pioneira no povoamento da região.  Embora fossem migrações transitórias, muitos 

garimpeiros se estabeleciam por ali com os olhos latentes pelo enriquecimento vindo da pedra 

da terra "a cassiterita". Ariquemes contou com uma rápida povoação, justificada pela 

exploração desenfreada. O Governo regulamenta leis que proíbem a extração manual das 

pedras, abrindo assim um grande espaço para instalações de empresas, apropriadas de 

maquinários de alto porte. Esse período da extração do mineiro representou muito para o 

Município (ARIQUEMES, 1984). 

No ano de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira determinou ao 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER, a execução da estrada que acabou se 

tornando o leito da BR - 364. A abertura dessa rodovia abriu também espaços para ocupação 

dos migrantes em busca de terra. O governo Federal com vistas a organizar esse processo de 

migração, lança o Programa de Integração Nacional – PIN. Em 1971, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA desapropria terras providas de seringais e as 

dividem em lotes dirigidos aos migrantes, os chamados “parceleiros” (ARIQUEMES, 1985, 

p.8), vendendo, doando e distribuindo terra. “Em Rondônia e consequentemente em 

Ariquemes, é refletido por um novo fluxo migratório intenso oriundo das regiões Centro-

Oeste, Sul e Sudeste do país, em busca de propriedades e oportunidades" (ARIQUEMES, 

1995, p.8). 

O movimento migratório, em grande escala, acabou saindo do controle visto que "a 

migração era enorme, fora das previsões" (ARIQUEMES, 1995, p.8). O povoamento acaba 

ocorrendo de forma desordenada, tendo como consequência conflitos oriundos dos 

imigrantes. Estes, desarticulados, alocavam-se nas terras, comprometendo os nativos que ali 

viviam, o que provocaram incômodos e conflitos sociais. Esses colonos ficaram conhecidos 

como "invasores". 

O acelerado povoamento de Rondônia é percebido ao comparativo de habitantes 

entre os anos de 1950 a 1980.  
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Tabela 1 - Quantitativo de habitantes do estado de Rondônia entre os anos de 1950 a 

1980 

 
Número de habitantes da Região 

Anos Habitantes 

1950 36.935 

1960 69.792 

1970 111.064 

1980 491.069 

 

Fonte: INEP (Censo 1950; 1960; 1970. Dados organizados pela autora). (Ariquemes, 2018) 

 

Nos anos de 1950 a 1980, nota-se o acréscimo em grande escala dos habitantes da 

região, ficando claro o pico de elevação do quantitativo populacional. Entre um comparativo 

de 1950 a 1960 os números dobram, assim também acontece entre os anos de 1960 a 1970. 

No entanto, no ano de 1980, embala-se em uma multiplicação que aumenta em praticamente 

quatro vezes mais os números de habitantes, o que evidencia uma forte representação 

numérica, demonstrando uma alta de mais de 300% da população. 

O INCRA somando as forças com o Governo do Território e a Prefeitura de Porto 

Velho cria um planejamento urbano racional. "Em 1976, no dia 11 de fevereiro, a primeira 

árvore foi derrubada surgindo a Nova Ariquemes" ficando mais próxima da BR 364. Que fora 

planejada e estruturada, no sentido de acomodar as famílias de forma organizada, em controle 

de um crescimento desacerbado. 

 

Figura 1 - Nova Ariquemes – planejada pelo arquiteto Cabral Carpinteiro, o então 

prefeito do município de Porto Velho 1976 

 

 

Fonte: Fotógrafo Marco Antônio (ARIQUEMES, 1984, p.15) 
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Em 11 de outubro do ano de 1977, Ariquemes se torna município através da Lei 

6448. “A Instalação do município se deu no dia 21 de novembro do mesmo ano” 

(ARIQUEMES, 1995, p.8). Quatro anos depois, ou seja, no dia 22 de dezembro de 1981, foi 

aprovado a Lei complementar nº 41, regulamentando a criação do Estado de Rondônia, 

instalado com a nomeação do Coronel Jorge Teixeira de Oliveira para governar, empossado 

em 04 de janeiro de 1982 (BRASIL, 1981). 

Outro fator importante, ao confrontar as décadas de 1950 a 1980, é referente ao 

quantitativo populacional do rural em Rondônia, que aponta para aumento expressivo da 

população da área rural, de 23.119 habitantes para 263.689 habitantes, o que configura um 

percentual de mais de 1000% de aumento. Fatores decorrentes dos projetos de assentamento 

implementados no período, somados aos atrativos e riquezas da região.  

A decadência da seringa, as limitações da agricultura provocadas por pragas e 

doenças na plantação, resultam na queda dos incentivos do Governo federal. Além disso, o 

cenário econômico assombrado pela inflação, somada ao alto nível de desemprego faz com 

que o êxodo rural tome conta das terras. Em 1950, o percentual populacional do campo no 

Estado representava 62,6%, já no ano de 2010 este número diminui para apenas 26,4%. 

Atualmente o Estado de Rondônia, é composto por 52 municípios, distribuídos em 

uma área de 237.765,293 km², a população estimada do Estado de Rondônia é de 1.757.589 

pessoas. Ariquemes, segundo dados do IBGE, no ano de 2010 possuía um quantitativo de 

90.353 pessoas, atualmente a população estimada é de 106.168 pessoas. 

 

Figura 2 - Mapa do Estado de Rondônia, em destaque o município de Ariquemes 

 

 

Fonte: IBGE 
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É neste saudoso município que a pesquisa é realizada, tendo como foco as escolas 

rurais. Os próximos passos desencadeiam as conexões históricas da educação rural. 

 

2.2 Educação rural: onde tudo começou  

 

Abordar a educação rural requer uma análise histórica das conjunturas sob as quais 

esses espaços se constituíram, a fim de se compreender os fatores que inferem direta ou 

indiretamente no cenário educacional. Nesse sentido, os desdobramentos vêm ao encontro da 

localização dos embutidos educacionais que ocorrem simultâneos ao processo de povoamento 

do atual estado de Rondônia e, prioritariamente, do Município de Ariquemes. Atrelado a isso 

somam-se alguns reflexos desse povoamento, tais como a escolarização, as aspirações e 

organizações de políticas públicas em atendimento às demandas migratórias desse período.  

Os anos de 1950 a 1980 representaram um dinâmico processo de migração para 

Rondônia. Muitas famílias vieram em busca de terra, em busca de um espaço para viver 

melhor. Os projetos de colonização do INCRA, embora tenham buscado a organização 

planejada e eficaz da região, não concentrou forças suficientes no enfrentamento das riquezas 

da Amazônia, que atraíram de forma desarticulada e intensa um desenfreado fluxo migratório.  

A acelerada migração para Rondônia provocou também um contexto caótico na 

educação, "o quadro da estrutura do sistema territorial de educação de Rondônia, era na 

realidade sombria. Numerosas distorções e irregularidade no Sistema." (ARIQUEMES, 1984, 

p.130). As famílias que aqui adentravam, demandavam atendimento educacional, assim, 

muitas escolas passavam a funcionar de forma desarticulada, “[...] constituía um dos pontos 

de estrangulamento e responsável em grande parte, pela baixa produtividade do Sistema de 

ensino [...] inexistia uma estruturação racional do quadro [...] docente” (ARIQUEMES, 1984, 

p.130). Em outras palavras, as estruturas das escolas eram precárias, e os professores não 

eram habilitados, o chamado professor leigo. "Os docentes convidados e admitidos no 

Sistema de Educação eram, na maioria, pessoas alheias e sem formação pedagógica. Qualquer 

pessoa era chamada para ensinar" (ARIQUEMES, 1984, p. 130). 

As políticas públicas, de forma lenta, buscavam cadenciar esse ritmo acelerado de 

crescimento da população, mas as mesmas não eram suficientes para o atendimento das 

demandas sociais existentes. Essa realidade era vivenciada de forma intensa pelo Município 

de Ariquemes, que demandava grande parte da migração do Estado. O momento mais 

dinâmico dessa migração ocorre entre os anos de 1970 a 1980. A maestria populacional 
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ritmava os arranjos educacionais, "em 1966 a matrícula inicial do alunado era de apenas 

10.504 alunos em todo o sistema, já no ano de 1979, as matrículas iniciais chegaram a 94.000, 

sendo que o setor rural foi o mais acentuado" (ARIQUEMES, 1979, p.130). Os arranjos 

educacionais não faziam menção a adequações de grande qualidade, mais sim, formas 

desestruturadas de promoção da educação. "Ariquemes contava com algumas escolas em 

péssimas condições de funcionamento, seja pelas precárias instalações físicas ou pela falta de 

pessoal qualificado [...]" (ARIQUEMES, 1984, p.16).   

A representação do Município de Ariquemes era expressamente rural na década de 

1970, e o arrolar desse período traz a dinâmica populacional e educacional tentando alinhar-

se. Em um quantitativo de 156 escolas, 17 escolas eram urbanas e 139 escolas eram rurais. As 

bibliografias que representam a realidade local da época demonstram interessantes saltos 

populacionais na década de 1970, enfatizando nesse período um intenso fluxo migratório, que 

teve como consequência, em menos de um ano, o crescimento populacional da cidade de 

Ariquemes de 963 (1970) habitantes para 39.200 (1971) habitantes. 

Trazendo mais detalhado esses números para o âmbito educacional, o crescimento 

populacional vem demonstrado no quantitativo de escolas por décadas. Na década de 1970, 

temos instituído o número de 28 escolas, que em seus Decretos anunciam a criação. Os 

números de escolas rurais quase triplicam na década de 1980, fruto de um grande fluxo de 

pessoas na década anterior, o que representou o maior pico migratório vivenciado pela região, 

repercutindo no cenário educacional, que contou com a criação de 75 escolas rurais nesse 

período. A década de 1990 já se apresenta como um período acalentado, no qual apenas 32 

escolas são criadas. Nesse percurso, totalizou-se 139 escolas rurais pertencentes à cidade de 

Ariquemes, as chamadas escolas multisseriadas8 que em alguns documentos do Estado são 

chamadas de escolas multigraduadas ou simplesmente escolas rurais. 

Da mesma forma acelerada que se deu a migração no Estado, também se deu a saída 

das famílias da área rural. A década de 1990 anunciava tempos difíceis. A escassez dos 

incentivos do governo, de políticas públicas e econômicas, o insucesso dos seringais, as 

                                                 
8
 Utilizou-se no texto termo escolas multisseriadas para caracterizar os estabelecimentos de ensino pertencentes 

à área rural do Estado localizados geralmente em linhas vicinais e construídos pelo poder público ou pelos 

próprios moradores.  Quanto à organização, estes aglomeravam em uma mesma classe alunos de séries/anos 

diferentes sob a responsabilidade de um só professor. De acordo com o período abordado, esses estabelecimentos 

atendiam necessariamente alunos dos anos/séries iniciais do ensino fundamental uma vez que, conforme 

levantamento realizado, o atendimento à educação infantil na área rural só ocorreu mais tardiamente, após a 

desativação das escolas multisseriadas e a polarização das mesmas que culminou, neste período, com a 

obrigatoriedade de oferta da educação infantil. “[...] escolas de uma única sala, de uma única professora” 

(ARIQUEMES, 1984, p.131). 
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pragas9 e limitações da agricultura, não matavam apenas lavouras de café ou de cacau, 

“matavam sonhos”, sonhos de muitos que vieram pela terra e da terra sonhavam viver. Os 

números acentuados que assinalavam a alta da migração no Estado são os mesmos que 

anunciam a decadência de famílias do rural. Uma população que se apresentava entre os de 

1950 a 1980 com mais de 60% de pessoas, chega ao alcance de 80% na cidade de Ariquemes. 

O retrato tomou novas formas, novos contornos, evidenciando, em 2010, apenas 23,7% dos 

habitantes do Estado como pertencentes à área rural. 

Nesse sentido, as estruturações sociais demandam na contramão, emergindo fatores 

que desapropriaram a população de direito a um espaço digno de viver no rural. O avanço 

capitalista e seus processos de exploração resultou no êxodo rural. 

 

[...] o desenvolvimento capitalista que concentra a terra, concomitantemente, 

empurra uma parcela cada vez maior da população para as áreas urbanas, gerando 

nas mesmas uma massa cada vez maior de pobres e miseráveis. Mas, ao mesmo 

tempo, esta exclusão atinge também o próprio campo. Certamente as maiorias dos 

filhos dos camponeses, cujas propriedades tenham superfície inferior a 10 hectares, 

jamais terão condição de se tornar camponeses nas terras dos pais. A eles caberá 

apenas um caminho: a estrada. A estrada que os levará à cidade, ou a estrada que os 

levará à luta pela reconquista da terra. (OLIVEIRA, 2001, p.190). 

 

O cenário educacional Brasileiro apontava para novas regulamentações. Em 1988, a 

aprovação da Constituição Federal (CF) promoveu o renovo nos embasamentos legais dos 

sistemas educacionais. Alavancada por esses momentos históricos de lutas e de consolidações 

de direitos positivados nos dispositivos legais, passados oito anos, chega a hora da aprovação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, evidenciando um 

grande marco para o ano de 1996. 

Nesse cenário, os arremates elucidaram novas perspectivas que realocavam 

diferentes obrigações entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios frente ao 

regime de cooperação. Tais mudanças repercutiram diretamente na organização da educação 

básica. Essas prerrogativas constituíam-se na descentralização e municipalização da educação, 

o que definiu os municípios como principais responsáveis pela educação infantil e primeiros 

anos do ensino fundamental, assegurado por intermédio de cooperação técnica e financeira 

com os Estados e a União, através dos programas de educação infantil e de ensino 

fundamental. 

                                                 
9
 “Pestes ou pragas são organismos biológicos considerados nocivos ao interferir na atividade humana, 

competindo por alimentos, disseminando doenças ou prejudicando colheitas, alimentos e ecossistemas urbanos.” 

(SILVA; COSTA, 2012, p.236). 
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Logo se viam os reflexos da municipalização, pois as limitações estruturais do 

Município não estabeleciam de fato forças suficientes para a eficiência nos atendimentos 

educacionais, a ele dito como prioridade. Representando um desafio para a rede municipal, 

que tomaria frente também da educação rural, devendo prover escola, alimentação e 

transporte escolar, assim como profissionais para o desenvolvimento das atividades docentes. 

Os fluxos populacionais foram de certa forma embalando os sistemas educacionais 

no crescimento da demanda, o mesmo começou a ocorrer em efeito contrário. Na 

oportunidade desse efeito populacional, a prefeitura de Ariquemes iniciou o processo de 

polarização das escolas. 

 

A atual administração municipal, determinada em dar o atendimento educacional 

fundamental e fixar o colono e sua família a terra, através da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultural, Esporte, Recreação e Turismo - SEMECERT criou o projeto 

escolas-polos no meio rural, implantando o ensino de 5ª a 8ª séries do 1º grau, 

proporcionando transporte, merenda escolar e acompanhamento psicológico. Mais 

recentemente, em convênio com o MEC, através do FNDE, foram construídas 

escolas de alvenaria substituindo os barracões improvisados, Este projeto 

pedagógico, além de uma biblioteca especializada para o educador. (ARIQUEMES, 

1995, p.13). 

 

Grande era o número de escolas rurais que atendiam a comunidade. Construídas em 

espaços próximos de suas casas, com condições de infraestrutura precárias, porém fazia parte 

da comunidade. A polarização10 apresenta-se como uma grande “solução” para os 

pertencentes do rural, uma vez que iria trazer modernidade e bem-estar para a comunidade. O 

município por sua vez, em lapsos passados de governos que não desencadeavam olhares para 

o rural como um lugar de cultura e vida própria, coloca-se na posição de revolucionário do 

rural. No entanto, a evolução trazia com ela a desapropriação e fechamento de escolas. 

Embora as estruturas não sejam ruins, o transporte tenha razoáveis condições, crianças e 

adolescentes chegam a serem transportados mais de duas horas para irem para escolas e duas 

horas para retornarem, devido a longa distância das escolas polos. 

 Novamente os rumores dão lugar à contradição. Se no século XX tínhamos mais de 

139 escolas rurais, atualmente, em pleno século XXI, o município de Ariquemes conta com o 

número de apenas sete escolas rurais, as chamadas escolas polos que compõem o seu arsenal 

escolar rural.  A partir do ano de 2010, as escolas rurais, foram progressivamente passando a 

atender educação infantil. Já a partir de 2012, todas as escolas polos passaram atender a esta 

                                                 
10

 Polarização é o termo utilizado para caracterizar o processo de aglomeração das escolas multisseriadas em um 

mesmo estabelecimento. 
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etapa da educação básica. “Hoje o Município oferece Educação Infantil (pré-escola), em todas 

as Escolas Polos.” (ARIQUEMES, 2015, p.20). 

O plano Municipal de Educação de Ariquemes, do ano de 2015, nas partes iniciais do 

documento, já anunciava a limitação da educação infantil no cenário Municipal 

(ARIQUEMES, 2015, p.18) “a maior carência é no oferecimento de vagas para a Educação 

Infantil". Entre os anos de 2010 tinha-se uma população de 8.339 crianças, das quais, grande 

parte estava fora da sala de aula, dados estes que corroboram com o grande desafio no trato da 

Educação Infantil Municipal. 

Dados, do ano de 2012, apontados pelo IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) demarcou o atendimento da população de quatro e cinco anos com 55,3% 

na educação infantil. Ou seja, metade das crianças nessa idade estava fora da escola. Nesse 

viés o município já apontava possíveis entraves nesse atendimento para os anos posteriores. 

Principalmente no que rege as projeções elencadas pela emenda Constitucional 59/2009 que 

já previa a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos, lançou-se a implantação 

progressivamente até 2016 da educação como um direito subjetivo, prevendo a 

universalização desse atendimento na Meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE). 

Os retratos da região Norte, no que concerne à escolarização de crianças de 04 a 05 

anos de idade, demarcam 15% destas fora da escola no contexto atual. As crianças do 

contexto rural, na busca do direito à educação, enfrentam grandes problemas de transporte, 

estradas e efeitos naturais que intervêm na dinâmica de ir e vir da escola. Tais limitações 

educacionais acabam privando crianças do direito à educação.  

 Outras problemáticas constituem uma ameaça diária de fechamento dessas escolas 

que restam devido à escassez de políticas públicas que calquem possibilidades de não 

meramente estar na terra, mas de viver bem e feliz na terra. Para isso, é preciso pensar nas 

famílias do rural como um todo, assim como enfatiza Arroyo (2004): 

 

Consequentemente, dar prioridade na agenda da política pública a existência física 

de escolas do e no campo, no contexto cultural e social onde a infância e 

adolescência se sociabilizam. Definir responsabilidades políticas mais precisas dos 

diversos entes federativos. Não deixando a Educação do Campo a indefinição de 

responsabilidades. Definir normas mais compulsórias de aplicação dos recursos, de 

fixação de um corpo profissional qualificado e permanente liberado dos interesses 

das barganhas políticas e das forças localistas. Definir uma estrutura adequada, 

própria de organização do trabalho nas escolas do campo. Definir estatutos de 

magistério do campo: concurso, salário, qualificação permanente, estabilidade, 

carreira etc. de modo a deixar um corpo mais estável e mais identificado com as 

formas de viver, com os valores e a cultura dos povos do campo. Sem essas bases 

sólidas a Educação do Campo continuará tão vulnerável quanto esteve em sua triste 

história. (ARROYO, 2004, p.107). 
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Afinal o que se quer são políticas públicas que possibilitem os diversos segmentos 

sociais a viverem bem, gozando do bojo dos seus direitos. Neste sentido, é preciso ouvir as 

comunidades rurais, dando voz e vez ao agricultor. Os questionamentos evidenciam a 

preocupação de um contexto social rural que se desdobra em vertentes contrárias. A 

agropecuária, o plantio de grãos, a abertura de um comércio voltado à produção em larga 

escala. Como trazer políticas para o rural em um contexto em que o agronegócio tem sido a 

grande estrela? Como prover em meio às produções de larga escala, o plantar e viver da terra 

no rural? Como fomentar a educação no rural valorizando as culturas, os saberes e as 

vivências do rural? 

A educação rural representa um grande polo nas discussões, e a escola rural, além de 

ser no rural, deve ser do rural. Assim sendo, as lacunas abrem espaço para um debate 

essencial: o docente, a prática pedagógica, a formação continuada e, nesse descortinado 

momento, a formação inicial. 

 

2.3 Como alguém aprende a ser professor? O professor leigo e a multisseriação: 

apontamentos à formação de professores 

 

Os contrastes históricos de Ariquemes revelam os desordenados caminhos 

percorridos desde sua fundação até a atualidade. Em meio a estes processos contínuos de 

migrações que repercutiram avolumados fluxos de pessoas na região, desencadearam também 

iniciativas governamentais frente às famílias que necessitavam de medidas e garantias 

educacionais. Embora os desfechos voltados para a educação não caminhassem em paralelo 

aos ajustes cabíveis de atendimento educacional para a comunidade, sobretudo, na área rural, 

as tentativas de atendimento não deixavam de ocorrer. 

Os caminhos seguiram desencontrados, culminando com a abertura desacerbada de 

escolas. Daí nascia também um grande problema: quem exerceria a docência nas escolas 

rurais? Quais seriam as condições de trabalho nesse contexto complexo de migrações e 

desbravamento de terras? Nasce então a figura do professor leigo, que não era formado no 

magistério, porém tinha geralmente uma formação mímica que garantisse possibilidades para 

exercer a função de professor, geralmente tinha de quarta a oitava série. “A questão do 

professor leigo não está separada da questão da miséria que se encontrava a maioria da 

população brasileira” (OLIVEIRA, 1990, p.36). 
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Junto com os desbravadores das terras de Rondônia, integrantes das famílias 

migrantes, eram recrutadas ao ofício de ensinar, em sua maioria mulheres. Professores 

formados não era uma realidade desta região, mesmo porque, as atrações e as riquezas de 

Rondônia não atraiam profissionais formados, devido às condições precárias do arrolar 

histórico do Estado. Os espaços de docência eram difíceis nas comunidades rurais, de difícil 

acesso, em locais improvisados. A prefeitura viabilizava condições estruturais mínimas 

contando com a ajuda dos moradores locais para construirem pequenas estruturas que 

consolidaram como escolas. 

Nese sentido, Pimenta (1997) evidencia que “o crescimento quantitativo da educação 

escolar não cresceu em igual tamanho ao qualitativo que venha ao encontro das demandas da 

população envolvida e tão pouco as exigências básicas do social” (PIMENTA, 1997, p.20). O 

que implica em uma colocação perspicaz ao debate destacado, afinal, o ser professor, neste 

caso, anunciava um perfil leigo, o qual se definia pelo grau de instrução de saber ler e 

escrever. Tal perfil não era fácil de encontrar, pois boa parte da comunidade não tinha os 

espaços para exercerem sua escolarização. 

Diante do cenário de aprender a ser professor, Clareto (2016) aponta para uma 

afirmativa necessária, pois era mesmo essencial aprender a ser professor. Além da perspectiva 

que se carregam em relação ao ato de ensinar, os desafios apontavam para turmas que 

funcionavam com três a quatro séries em um mesmo espaço. O professor por sua vez, tinha 

que dar conta desses espaços, em uma representação que atendesse a escola nos mais variados 

aspectos, o que é representado muito bem por Oliveira, “as salas multisseriadas 

representavam um nível de exigência complexo para a precária formação do professor leigo, 

obrigando-o, mesmo sem condições, a ministrar aulas para 1ª, 2ª, 3 ª e as muitas vezes 4ª 

série” (OLIVEIRA, 1990, p.37). 

Outro apontamento importante vinculado à figura do professor, vinha traçado nos 

variados perfis que o professor leigo tinha que assumir para exercer sua função, “a professora 

acabava assumindo o papel de merendeira, faxineira, enfermeira, além do papel docente, pela 

precariedade geral oriundo da pobreza da situação” (OLIVEIRA, 1990, p.37). 

As descrições dessa realidade confirmavam-se claramente nos documentos 

municipais que regulamentavam as escolas multisseriadas ou multigraduadas como vem 

colocada em muitos documentos oficiais de Ariquemes da época, expedindo pareceres de 

criação e de autorização de funcionamento das escolas.  Em um parecer do ano de 1981, 

expedido pela Secretaria de Educação e cultura do Município de Ariquemes que autorizava o 
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funcionamento da Escola “Municipal Multigraduada Mafalda Rodrigues criada em 1979” 

(ARIQUEMES, 1979), permitindo fazer uma leitura do contexto educacional da região. 

Apontamentos que definem a estrutura, as séries atendidas e a condição docente. 

 

Análise 

Das informações fornecidas pelo solicitante verifica: 

1 - A escola foi criada pelo Decreto E, nº 2.075 de 21 de 1979, recebendo 

atualmente orientação técnica e pedagógica da SEMEC; 

2 - O prédio da escola é uma construção de madeira, em regular estado de 

conservação, com uma única sala de aula funciona, também, a diretoria; 

3 - O corpo docente é constituído por uma única professora com 1º grau incompleto, 

e o discente por 34 alunos distribuídos entre a 1ª e 3ª série do 1º grau, em uma única 

turma e um só turno. (ARIQUEMES, 1981, p.1). 

 

Em tal cenário podemos observar a polivalência dos professores leigos, sendo 

delegado aos mesmos responsabilidades da totalidade escolar. Cabia a eles além da docência, 

o cuidado da limpeza, da alimentação, das documentações escolares, enfim, de todos os 

desdobramentos necessários para funcionamento escolar. Contando com as limitações ligadas 

a estruturação das escolas, suporte/materiais pedagógicos, distância a percorrer para a chegada 

às escolas, dentre outros. 

A empatia com o professor leigo fica claro no sentido de entender que os mesmos 

desempenham a docência em espaços em que não havia perspectivas de vinda de professores 

habilitados para a docência, uma vez que as precárias condições não emanavam olhares de 

professores de outras regiões.  Por outro lugar, alguns documentos denunciavam e criticaram 

a contratação dos professores leigos para a docência, enumerando as “distorções e 

irregularidade no sistema” conforme Silva (1984).  

 

Os docentes convidados e admitidos no Sistema de Educação eram, na maioria, 

pessoas alheias e sem formação pedagógica. Qualquer pessoa era chamada para 

‘ensinar’ o que quisesse em prejuízo, às vezes, dos que eram formados, o que 

provocava a desvalorização da classe do magistério e a evasão desde para outras 

atividades mais lucrativas e ainda o que era mais grave [...]. (SILVA, 1984, p.30). 

 

 Diante do quadro real não era possível, apenas por parte da administração pública, 

esperar profissionais habilitados, pois o que fazer com os professores leigos que já se 

encontravam atuantes nos espaços educacionais? Que políticas necessárias para de vislumbrar 

caminhos na regulação desses problemas? Os questionamentos apontam para respostas que 

consolidaram a formação do professor leigo. Surgem, então, as primeiras intervenções da 
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administração pública, ofertando a nível nacional o primeiro programa de capacitação voltado 

para professores leigos, assim como evidencia Oliveira. 

 

O primeiro grande programa de dimensão nacional de capacitação de professor 

leigo, no Brasil, foi o de Aperfeiçoamento do Magistério Primário (PAMP), que 

visava a oferecer aos professores do antigo ensino primário a escolarização das 

quatro primeiras séries que lhes faltava, acompanhado de uma formação pedagógica 

mínima, um tanto ou quanto nos moldes do normal ginasial. Este programa surgiu 

de certa tendência que denominaríamos de ‘apagar o fogo’, procurava resolver a 

capacitação docente que faltava a uma grande maioria dos professores, sobretudo 

das escolas do interior. (OLIVEIRA, 1990, p.39). 

 

Outros programas de capacitação de curto prazo também foram consolidados, porém, 

o fluxo de professores leigos continuava crescente, uma vez que não se pensou em uma 

política de diminuição do ingresso de professores leigos, como destaca Campos (1990). 

Demandado, prioritariamente, pelo problema da distância, principalmente ao limitado alcance 

aos professores do rural e ainda os desníveis formativos dos professores não titulados, 

motivou o então Ministério de educação e cultura a criar uma metodologia de longo alcance, 

contando com o ensino à distância, no sentido de qualificação em nível de 1º grau para os 

professores não titulados. Na proposta a formação se dá em paralelo com a prática docente, 

com a duração de 12 meses. Nascia-se, assim, o LOGOS I. 

As iniciativas de capacitação tentavam enquadra-se para reverter o quadro dos 

professores leigos. Herdando a metodologia do LOGOS I, o LOGOS II é lançado com o 

objetivo de habilitar, agora no nível de 2º grau os professores não titulados. Assim sendo, a 

“ação não mais seria na função de qualificação, mas sim de suplência profissionalizando” 

(CAMPOS, 1990, p.40). 

A inconstância de iniciativas e programas governamentais põe em xeque as 

possibilidades de melhorias educacionais, uma vez que essas interrupções desordenadas e, às 

vezes, pouco planejadas resultam nos desfalecimentos de propostas que, talvez, tivessem um 

grande potencial. 
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Figura 3 - Diploma do Programa de Formação de Professores Leigos – LOGOS II 

 

 

 

Fonte: Arquivo particular, cedido por participante da pesquisa 

As propostas dos programas de formação não demandavam consistência, pois 

formavam algumas turmas e logo era encerrado. Embora tivesse potencial e agregasse 

interesses de pessoas que ainda se encontravam carentes de formação, os projetos eram 

suprimidos, dando espaço para mais um lançamento de programa de governo. As formações 

continuadas eram um gargalo para os governantes no sentido de subsidiar os profissionais que 

já atuavam nos espaços educacionais, mas que não possuíam formação para este fim. “A esses 

projetos ligava-se um perfil de profissional específico, que atendesse às expectativas de cada 

época e grupos” (BARBOSA, 2011, 385).   

As limitações formativas agora apregoavam no sentido do magistério. As formações 

oferecidas passam a ser ritmadas nos embalos da LDB nº 9.394/96, que abre um grande leque 

de possibilidades de políticas públicas para a EAD na formação docente. 

Voltado aos professores da educação básica, motivados pelo grande número de 

professores leigos, ainda, nos anos de 1990, no Brasil, é lançado o PROFORMAÇÃO, 

programa do Ministério da Educação em parceria com os Municípios e Estados, o qual se 

constituía em um curso de nível médio, somando a habilitação em magistério, na modalidade 

de educação à distância. O foco era os professores que, sem formação específica, lecionava 

nas séries iniciais, nas classes de alfabetização ou educação de Jovens e adultos por todo o 

país. 
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Implantado em 1999, como um projeto piloto em Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul, alcançou o quantitativo, no ano de 2001, de mais de 1.323 professores habilitados. No 

ano de 2000, foram implantados o Grupo I e o Grupo II do PROFORMAÇÃO, lançado para 

as regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, compreendendo treze estados, obtendo o total de 

22.056 professores habilitados, no qual o Estado de Rondônia fazia parte. No ano de 2002 

iniciou-se o Grupo III, do PROFORMAÇÃO, nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe, formando em 

julho de 2004, mais de 6.000 professores. Nesse período, o PROFORMAÇÃO tinha formado 

mais de 30.000 professores, mesmo assim, os números no Brasil, continuavam a apontar a 

carência de formação, por isso o PROFORMAÇÃO foi lançado em 2004 para todas as regiões 

do país (CUNHA, 2004).  

Dentre muitos objetivos da formação, atribuía-se destaque na vantagem da educação 

à distância, atingindo uma população numerosa e dispersa geograficamente, o que incluiu os 

professores do rural. 

Com o formato parecido, é lançado o Programa de Formação Inicial dos Professores 

em Exercício na Educação Infantil, PROINFANTIL. Tratou-se de um curso à distância 

preparado para professores que já trabalhavam na época, com crianças de 0 a 6 anos em 

creches, pré-escolas e em turmas de Educação Infantil que funcionam em escolas de Ensino 

Fundamental. Foi dirigido para os 37 mil professores de creches e pré-escolas que não tinham 

a formação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - nível médio 

em magistério. O curso a distância teve duração de dois anos, sendo lançado nos estados de 

Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Piauí, Rondônia e Sergipe (LOPES; MENDES; 

FARIA, 2005, p.10). 

Essas capacitações no âmbito profissional da docência capacitaram em nível de 

magistérios muitos docentes. Dentre essas trajetórias educacionais, tenho a experiência de ter 

vivenciado processo formativo do PROINFANTIL. O cenário apresentava professores que 

embora tivessem o ensino médio, não possuíam o magistério. No meu caso, estava ainda 

fazendo o ensino médio, porém como estava iniciando na docência, em uma escola de 

educação infantil, conveniada com a Prefeitura Municipal de Ariquemes não hesitei em 

participar dessa formação.  Algumas realidades eram de professoras que ainda não tinham o 

ensino médio, aproveitando a habilitação conjunta de nível médio e magistério. Em outros 

casos, algumas pessoas que já trabalhavam na educação infantil, porém, não possuíam 

habilitação nem para incluir-se no PROINFANTIL. 
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Iniciado no ano de 2005, com mais de 60 participantes, os encontros presenciais 

ocorriam nos períodos das férias e aos sábados. Grande parte dos cursistas que faziam parte 

da turma moravam na área rural ou nos municípios adjacentes de Ariquemes. Os períodos 

presenciais demandavam um grande sacrifício para essas pessoas que precisavam articular-se 

entre passagens, hospedagens e alimentação para garantirem presença nos encontros. 

 

Figura 4 - Diploma da primeira turma do Programa PROINFANTIL 

 

 
 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

Da referida turma, conforme assinalado, originaram os primeiros professores 

formados em nível médio, modalidade normal, com habilitação em magistério para o 

exercício do magistério na educação infantil, com conteúdos próprios em prol do 

desenvolvimento da educação infantil em Rondônia. Ariquemes e as cidades adjacentes. O 

interessante de tudo isso foi justamente que, posterior a essa formação, aconteceu o primeiro 

concurso municipal de Ariquemes voltado para a educação infantil.  
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3 ASPECTOS POLÍTICOS, ESCOLARIZAÇÃO RURAL E INFÂNCIAS: UMA ARTE 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Eu não vi o mar. 

Não sei se o mar é bonito, 

não sei se ele é bravo. 

O mar não me importa. 

Eu vi a lagoa. A lagoa, sim. 

A lagoa é grande 

e calma também. 

Na chuva de cores  

da tarde que explode 

a lagoa brilha 

A lagoa se pinta 

de todas as cores. 

Eu não vi o mar. 

Eu vi a lagoa. 

 Carlos Drummond de Andrade (1902, p.37). 

 

É nesta seção que os ditames da escolarização rural infantil ganham destaque. No 

entanto, para conceber esclarecimentos entre as partes que contemplam o entendimento geral 

deste momento do texto é imprescindível tomar as políticas públicas voltadas à infância, 

trazendo um retrospecto geral dos passos rumo ao reconhecimento da infância e, então, a 

escolarização como consequência das conquistas voltadas à primeira infância. Nesses 

aspectos a constituição federal, as Lei de Diretrizes e bases da educação somam um pacote 

completo que consolidam olhares essenciais para a escola, em um todo, na concepção do 

atendimento da criança em idade pré-escolar. Estes consolidaram, ainda, caminhos que 

permearam as estruturas físicas e pedagógicas da escola voltadas à formação inicial e 

continuada de professores para educação infantil, como uma das consequências do 

reconhecimento do lugar da educação infantil como um resguardo educacional do cuidar e 

educar voltados às crianças em idade pré-escolar. Afinal é no o dia a dia escolar que as 

peculiaridades das infâncias podem ser reafirmadas como base para a escolarização da criança 

pequena. 

 

3.1 Políticas públicas de atendimento à infância 

 

O espaço da política pública compreende um espaço de construções e 

desconstruções, um espaço de luta, onde os conceitos e reconhecimento da infância também 

trilharam até o seu reconhecimento. Importantes mobilizações sociais contextualizaram e 

fortaleceram a materialização das infâncias em sua dinâmica pluralidade. Os impasses e 
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limitações continuam. No entanto, em prol dessa criança como um sujeito de direito, é 

essencial assinalar as crianças e suas potencialidades como sujeitos de experimentação, de 

intencionalidade, de produção de saberes, valores e conhecimentos (ARROYO; SILVA 

2012).  

O marco para o reconhecimento da infância deu-se no século XX, período em que 

ocorreram fatores determinantes que marcaram de maneira significativa sua história no Brasil. 

Muito embora não correspondesse dentro das reais necessidades no quesito criança, foi um 

momento histórico de legitimação de direitos, em que a infância começa a ser percebida. Os 

anos de 1940 trouxeram o surgimento de novos olhares. Pontuando essas conquistas pode-se 

destacar o ano de 1945, quando ocorreu a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), 

possibilitando, em 1946, a instituição de uma agência para cuidar da infância: o Fundo das 

Nações Unidas para Infância (UNICEF) e, no ano de 1948, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a qual seguiu afirmando em seus artigos que:  

 

Artigo 1º – Todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito 

de fraternidade; Artigo 26: 1 - Toda a pessoa tem direito à educação [...]; 2 - 

Educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 

direitos do homem e das liberdades fundamentais [...]. (UNESCO, 1948).  

 

 Dentro dessa ótica, a evolução e a garantia à infância seguem permeadas pelo 

caminho do reconhecimento. Seguindo a linha do tempo, já no final do ano de 1959, a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela ONU, firma os olhares para a 

vida, saúde, proteção especial, educação, prioridade, proteção, igualdade e liberdade das 

crianças. Contudo, esses direitos passam a ser consolidados apenas no final da década de 

1980, em que os organismos internacionais, ligados à ONU, promoveram conferências 

mundiais proporcionando maior impacto junto aos problemas sociais da infância. Dentro 

disso, a luta retomada constitui-se, agora, na garantia desses direitos à infância, 

principalmente na esfera educacional.  

No que se refere ao contexto econômico e político, de acordo com Oliveira (2011), 

nas décadas de 1970 e 1980, os debates e lutas pela democratização do país, pelo combate às 

desigualdades sociais e pela qualidade do atendimento à criança foram fervorosos com 

participação de estudiosos e de muitos movimentos populares. A educação infantil ganhou 

grande impulso, a conclusão dos debates intensificou o entendimento da extrema importância 

de formulações de uma política de Educação Infantil. Os debates resultaram na inclusão da 
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Educação Infantil como direito assegurado na Constituição Federal de 1988 (CAMPOS, 

1999).  Dessa forma a Constituição Federal traz em seu Art. 205 a educação como direito de 

todos, e a educação infantil passa a ser dever do Estado, conforme preconiza também o Art. 

208: “O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: IV – 

educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 6 (cinco) anos de idade.” (BRASIL, 

1988).   

A década de 1990 anuncia uma nova etapa da Educação Infantil no Brasil. A grande 

conquista foi o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA de 1990, que fortaleceu alguns 

preceitos contidos na Constituição de 1988, garantindo os direitos da criança à educação, à 

saúde, à alimentação, ao lazer, à cultura, ao respeito, à dignidade e a convivência familiar e 

comunitária. Além disso, prevê a proteção contra qualquer forma de exploração, violência, 

discriminação, crueldade e opressão. 

 Outro grande avanço ocorrido na legislação brasileira foi a aprovação da LDBEN nº 

9.394/96, que institui legalmente a Educação Infantil. Esse acontecimento foi especialmente 

importante para as creches que não faziam parte do sistema educacional. A partir de sua 

promulgação foi estabelecido, no Art. 29, a educação infantil como “primeira etapa da 

educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementado a ação da 

família e da comunidade” (BRASIL, 1996). Pode-se notar que, nesse momento, quebram-se 

os preceitos de uma educação infantil baseada apenas no assistencialismo. O aspecto 

educativo e o cuidado são vistos como processos indissociáveis e complementares para a 

infância.  As crianças precisam de cuidados, mas não só isso. Tais prerrogativas vão além de 

dar banho, trocar fraldas, alimentar e colocar para dormir. Nesse sentido Kuhlmann Junior 

(1998) mencionou que: 

 

O reconhecimento das creches e pré-escolas como parte do sistema educacional, na 

Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pode ser caracterizado 

como a necessária superação de um obstáculo. Se a creche passa a fazer parte do 

sistema educacional do país, ela deixa de ser apresentada como alternativa para 

pobres incapazes, para ser posta como complementar a ação da família, tornando-se 

uma instituição legítima e não um simples paliativo. Mas não é por isso que as 

instituições se tornam educacionais, elas sempre o foram e continuarão sendo, aonde 

quer que estejam. A passagem para o sistema educacional não representa de modo 

algum a superação dos preconceitos sociais envolvidos na educação da criança 

pequena. (KUHLMANN JUNIOR, 1998, p.189).  
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A luta continua por caminhos que ainda imbricam na negação de uma educação 

vestida com proposições necessárias a cada criança dentro do seu peculiar espaço de viver. As 

pluralidades de infâncias desencadeiam formatos educacionais que deveriam apropriar-se das 

possibilidades inventivas e ativas das crianças, partindo da realidade vivida em cada contexto 

social, para assim, tornar efetiva a educação rural e nas proporções devidas de 

intencionalidade e peculiaridade para os que dela fazem parte. 

 

Uma política pública que parta dos diferentes sujeitos do campo, do seu contexto, 

sua cultura e seus valores, sua maneira de ver e de se relacionar com o tempo, a 

terra, com o meio ambiente, seus modos de organizar a família, o trabalho, seus 

modos de ser mulher, homem, criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso; de seus 

modos de ser e de se formar como humano. Fazer o povo do campo e dos seus 

professores de formação o ponto de partida para a formulação de políticas públicas 

educativas significa garantir o caráter popular destas políticas e a articulação com 

um projeto de país e de campo. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2017, p.14). 

 

Nesse sentido, as políticas públicas devem caminhar na mesma mão, evitando o 

trânsito contrário. Para isso, é imprescindível o debate de políticas públicas. 

 

3.2 Escolarização rural: cenário de lutas e construções 

 

A escolarização como um direito faz parte de muitos anos de luta em prol do sonho 

de uma educação digna para todos. É evidente que ainda esse sonho encontra-se distante de 

ser concretizado em sua totalidade. Muitos são os desatinos que surpreendem e boicotam tais 

projeções. Em destaque, ainda, que não é apenas uma questão de educação. Mas que 

educação? Ao transitarmos sob a ótica da contextualização rural, os desafios inclinam-se 

ainda mais, conforme destacam Arroyo; Caldart; Molina (2017, p.21) “há uma tendência 

dominante em nosso país, marcado por exclusões e desigualdades, de considerar a maioria da 

população que vive no campo como parte atrasada e fora de lugar no almejado projeto de 

modernidade”. Dessa forma, os legitimados direitos consolidados nos dispositivos legais 

assumem a retórica de caminhar a passos largos para a desconstrução das conquistas que mal 

foram elaboradas e praticadas, correndo risco de padecerem e, junto com ela, as famílias do 

rural, nas mãos de quem pouco conhece das peculiaridades de um povo. 

 “O direito a ter direitos, a ser reconhecidos existentes no território do direito vai 

deixando de ser visto como uma dádiva da política clientelista e vai sendo exigido como um 

direito”. (ARROYO, 2014, p.269).  A dominação que não se sustenta em meio às 



 

 

59 

contradições, ao modelo de desenvolvimento subsidiado pela crise de desemprego que 

interfere drasticamente nos números de migração campo-cidade. No arrolar dessas limitações, 

as populações marginalizadas/excluídas adentram no campo das discussões, lutando em prol 

da sua terra, do seu espaço de ser e viver no rural. Nesse bojo de luta, a educação faz parte dos 

direitos básicos de vida de todos e precisa ser como tal (ARROYO, 2017). 

A simples nomenclatura “educação no campo” já denunciava a forma estereotipada 

que eram conduzidos os preceitos educacionais, ou seja, a escola era no campo, porém sob a 

ótica do urbano. O rural servia de espaço que o urbano adentrava-se decretando suas formas 

de ser e educar, e assim as comunidades rurais, na maioria das vezes, eram negadas e caladas, 

sem espaços de vivências de suas culturas e costumes. Tais situações eram reflexos da força 

econômica disseminando e direcionando qualidade para poucos, e o descaso para muitos. 

O século XX marca um momento importante da educação rural, visto que se passa a 

perceber que as culturas rurais precisavam de espaços para exercerem a cidadania enquanto 

sujeitos do campo, com suas culturas e costumes próprios. A constituição de 1988, então, 

decreta o direito à educação para todos, o marco legal que se constitui como divisor de águas. 

Agora as especificidades precisam ser consideradas e, no que tange a legalidade, essa 

educação de qualidade tem que atender as necessidades básicas de todos e todas passa a ser 

promulgada. A referida constituição não mencionou o rural dentro de suas proposições, no 

entanto, vinculou a generalização e democratização da educação, em seu Artigo 206 [...] 

“deverá haver igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 

1988). 

Dentro desse mesmo crivo legal, constituído de direitos, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) segue pelo mesmo caminho, porém retratando melhor os 

respaldos básicos de uma educação rural que correspondesse às peculiaridades próprias dessa 

parcela da população. Voltam-se, dessa maneira, os olhares para essa causa, vislumbrando as 

especificidades como quesitos básicos de reconhecimento e valorização das culturas do rural, 

trazidas nos artigos 23, 26 e 28, que tratam tanto das questões de organização escolar como de 

questões pedagógicas.   

 

A LDB 9.394/96 em seu artigo 28 estabelece as seguintes normas para a educação 

no meio rural: 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:  

Conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais necessidades e interesses 

dos alunos da zona rural;   
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Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas;   

Adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996). 

 

O Estado passa a ter responsabilidade quanto aos deveres legais a cumprir.  Mesmo 

diante dessa conquista, a luta era ainda maior. Era necessário um trato cada vez mais 

assimilado com a especificidade do rural e as considerações mínimas de vida digna nesses 

espaços. Desse modo, os movimentos sociais do rural, em 1997, iniciaram a luta pela busca 

do reconhecimento e considerações significantes do fortalecimento da cultura rural. 

A mobilização da Articulação nacional por uma Educação do Campo foi 

fundamental para a proposição e aprovação das Diretrizes operacionais da educação do campo 

- Resolução Nº 1, de 2002, do Conselho Nacional de Educação, que assim define a educação 

do campo: 

 

A Educação do Campo, construída num espaço de lutas dos movimentos sociais e 

sindicais do campo, é traduzida como uma “concepção político pedagógica, voltada 

para dinamizar a ligação dos seres humanos com a produção das condições de 

existência social, na relação com a terra e o meio ambiente, incorporando os povos e 

o espaço da floresta, da pecuária, das minas, da agricultura, os pesqueiros, caiçaras, 

ribeirinhos, quilombolas, indígenas e extrativistas. (CNE/MEC, 2002).   

 

Seguindo no estabelecimento das diretrizes complementares, normas e princípios 

para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo, 

apresenta-se a Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, do Conselho Nacional de Educação, 

que em seu artigo 1º diz que: 

  

A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de 

nível médio integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento às 

populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida - agricultores 

familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados 

da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. (CNE, 2008, p.1). 

 

Outro marco importante da educação do campo é registrado em 2010 com a 

aprovação do Decreto 7.352 que incorpora o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária instituindo a política nacional de educação do campo. (BRASIL, 2010).      

O movimento dos trabalhadores do campo ganha força e concebe, por intermédio de 

lutas, o nascimento de uma política nacional com o objetivo de fortalecer a educação nas 

áreas de reforma agrária. Para tal política atribuindo-se projetos educacionais que viessem ao 
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encontro das especificidades do campo, em virtude da promoção do desenvolvimento 

sustentável e a construção de educação vinculada ao mundo do trabalho, à cultura, ao modo 

de produção e a luta pela terra. O Artigo 2º do Decreto 7.352 de 2010 trata dos princípios da 

educação do campo. 

  

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia;  

II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as 

escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como 

espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos 

direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e 

ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho;  

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o 

atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições 

concretas da produção e reprodução social da vida no campo;  

IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos 

com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos 

alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação 

da comunidade e dos movimentos sociais do campo. (BRASIL, 2010).  

 

A escola proposta e idealizada pelos movimentos sociais enobrece a cultura social do 

sujeito do campo na busca da promoção de um trabalho não alienado. Isso mostra a educação 

cumprindo o seu papel de formação humana, em prol do desenvolvimento integral do ser, em 

sua concepção e identidade de sujeito do campo. Porém, é preciso considerar que o sistema 

capitalista tenha ido contra a tais proposições, tentando adentrar com maior ênfase no campo e 

hospedar-se da inseminação de preceitos contrários ao campo.  

O capitalismo tem servido ao rural de forma a, simplesmente, perpetuar ainda mais a 

desigualdade, interferindo diretamente na vida rural. Trata-se de um simbólico conhecimento 

das subjetividades do rural como um espaço livre para semear os ensejos de um capitalismo 

brutal e impiedoso, no qual se perpetua a lei do mais forte, como diria Walsh (2009). 

 

Desse modo, faz pensar que com o reconhecimento da diversidade e a promoção de 

sua inclusão, o projeto hegemônico de antes está dissolvido. No entanto, mais que 

desvanecer-se, a colonialidade do poder nos últimos anos esteve em pleno processo 

de reacomodação dentro dos desígnios globais ligados a projetos de neoliberalização 

e das necessidades do mercado; eis aí a ‘recolonialidade’. (WALSH, 2009, p.16). 

 

Dentro disso percebe-se a necessidade da superação dessa nova forma de alienação, 

versando a superação desses paradigmas impetrados pelo capitalismo. 
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Falando de educação infantil do campo, a Resolução, 02/2008 do CNE/CEB, 

menciona que a forma de atendimento às crianças da Educação Infantil: “não poderão ser 

agrupadas em salas do Ensino Fundamental.” Vale destacar, no entanto, que os movimentos 

sociais não se atentaram para a necessidade de considerar as especificidades da criança do 

campo de 0 a 5 anos. 

As pesquisas sobre a educação infantil do campo são isoladas, o que não atribui força 

às políticas públicas de atendimento à infância do campo. As autoras Ana Paula Soares da 

Silva e Jaqueline Pasuch, autoras do livro Educação infantil do Campo, por encabeçarem uma 

frente de pesquisa acerca desse tema, foram convidadas e designadas pela professora Rita de 

Cássia de Freitas Coelho, da Coordenação de Educação Infantil do Ministério da Educação 

(Coedi/SEB/MEC), a coordenarem o grupo Nacional incumbido de elaborar as Orientações 

Curriculares para a Educação Infantil do Campo, no ano de 2010. Além delas, havia também 

um envolto de professores que pesquisavam tal área, somados aos representantes de 

movimentos sociais do País.  

Quando citamos a região Norte as limitações a cerca de pesquisa na área da educação 

infantil do campo são limitadas, não proporcionando desdobramentos positivos no que se 

refere às políticas públicas. Como destacado por Barros (2013, p.62) “a categorização 

educação rural e educação infantil continuam despertando pouco interesse nas pesquisas no 

Brasil”. Ainda o mesmo autor segue com ressalvas quanto à necessidade de “maior 

investimento em pesquisas que tangenciam a infância e o rural”. Dessa forma, a pesquisa 

idealiza o trato dessas duas vertentes em prol de uma educação infantil do campo de 

qualidade, entendendo que pesquisas vislumbram as investigações dessa busca. 

 

3.3 Educação infantil rural, um contraste de infâncias 

 

Em consolidação à criança do rural que, em meio a esse contexto, vislumbra as 

limitações e possibilidades da educação infantil rural. Segue-se, aqui, sob o crivo da 

concepção de criança ativa socialmente, na superação “menorizada” da vivência e experiência 

infantil. Trilha-se, ainda, pelo campo da sociologia da infância, a qual considera a criança 

ativa, capaz de construir formas próprias de significar o mundo, considerando sua 

singularidade historicamente construída e de seu lugar na sociedade (CORSARO, 1997). 

Ainda na mesma linha de criança ativa, Corsário (1997) atribui o termo “reprodução 

interpretativa”, destacando que é por meio dela que as crianças significam o mundo. De 



 

 

63 

acordo com o autor, o termo “reprodução” remete-se a ideia de que a criança não 

simplesmente internaliza a sociedade e a cultura, mas é ativa, agindo em sua produção e 

transformação; referente ao uso da palavra “interpretativa” corrobora o caráter inovador e 

criativo dessa participação da criança na sociedade e à sua apropriação ativa das informações 

que recebe do mundo (CORSARO, 1997, p. 18). 

Em 2009, na cidade de Ariquemes (RO), o atendimento da educação Infantil 

compreendia apenas aos espaços urbanos e a carência era presente no cenário rural. Por força 

de lei, os municípios deveriam adequar-se ao que estava previsto na Emenda Constitucional 

59/2009 que passa a dar nova redação ao inciso I do art. 208 da Constituição Federal 

(BRASIL, 2009), de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos. 

Este deveria ser implementado progressivamente, até 2016. Dessa forma, o dever do Estado, 

na garantia e na oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de 

seleção, recaia sob o poder público municipal de Ariquemes, sendo-lhe incumbido de ampliar 

a oferta de vaga na Educação Infantil, uma vez que esta é um direito da criança, e dever do 

Estado prover, conforme legislação em vigor.  

A promulgação do Plano Nacional de Educação, através da Lei n. 10.172, de 9 de 

janeiro de 2001, com validade para dez anos frustrou os caminhos da educação. Houve 

limitações, tanto nos traços legais como nos orçamentos públicos. De 28 de março a 1º de 

abril de 2010 ocorreu a Conferência Nacional de Educação (CONAE), um espaço de 

discussão sobre os rumos que o país deveria tomar em todos os níveis de ensino. Dessa 

conferência saíram as diretrizes que deram origem ao novo Plano Nacional de Educação 

(PNE). Em 2014 foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação através da Lei n. 13.005, 

de 25 de junho de 2014. 

No Município de Ariquemes, o primeiro Plano Municipal de Educação foi construído 

em processo aberto e interativo junto à sociedade civil, organizado no ano de 2010, aprovado 

através da Lei Municipal n. 1.533/10 com duração de dez anos. No entanto, com a aprovação 

da Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, o plano precisou fazer atualizações, a fim de rever 

metas e estratégias conforme fixado no artigo 214 da Constituição Federal. O Plano 

configura-se como um mecanismo que proporciona um equilíbrio entre a lei maior da 

educação e a materialização das metas essenciais na constituição de todas as esferas da 

educação, na busca de uma educação de qualidade para todos.   

Após o processo de Polarização das escolas Multisseriadas o quantitativo 

contabilizava sete escolas rurais.  No ano de 2010, gradativamente as escolas polos que 
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atendiam apenas ensino fundamental, passa a atender a educação infantil/pré-escolar. A escola 

que primeiro se adequar para receber os pequenos é a Escola Spadari que passa a receber a 

nomenclatura de Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Padre Angelo Spadari. 

No mesmo ano, através do Decreto de nº 7140 de 12 de maio de 2010 é efetivada a alteração 

da nomenclatura da Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Anchieta passando a 

ser nomeada Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental. O referido decreto entra em 

vigor segundo a data destacada, no entanto, tornou retroativo os seus efeitos ao dia 04 de 

fevereiro de 2010.  

 

3.4 Formação continuada dos professores de educação infantil rural 

 

Analisando a trajetória percorrida no processo de transformação e valorização da 

infância, recorremos a Kramer (2005, p. 203), ao argumentar que “investir na criança é não 

perder o potencial humano que existe, é investir na construção de um ser humano saudável”. 

A autora destaca que uma política de atenção à primeira infância deve viabilizar-se de forma 

mais ampla e significativa. Assim, deve adequar-se à realidade educacional e a situação das 

famílias das crianças, ou seja, deve ser uma política que não se limita aos muros da 

instituição, mas que vá além, possibilitando o acesso ao emprego, à renda, à saúde e à cultura. 

Dessa forma, é imprescindível levar em consideração o contexto social, econômico e cultural 

em que a criança está inserida. Assim as peculiaridades do campo devem ser destacadas. 

 

Essa realidade, quando não considerada, marca as formas de atendimento 

educacional às crianças do campo, acolhendo-as muitas vezes com adaptações 

precárias, sem colocar no centro da ação pedagógica a concretude da vida da criança 

do campo: espaços de convívio, seus ritmos de viver o tempo, a participação coletiva 

dos familiares e das comunidades, os brinquedos e brincadeiras organicamente 

vinculados aos modos culturais de existir. (SILVA, PASUCH, SILVA, 2012, p. 6). 

 

Eis um momento crucial: falar de educação, falar de infância. Tais contrastes devem 

e precisam ser estabelecidos de forma real, pois inserir a criança em um mundo atípico da sua 

realidade é a mesma coisa que querer que um peixe sobreviva fora d’água. A criança do 

campo tem as suas especificidades. As variações de infâncias permeiam os mais diversos 

grupos sociais e mesmo em meio às diversas singularidades. Portanto, é essencial elencá-las 

como processo de construção de uma educação infantil do campo que atenda as necessidades 

das infâncias do campo. 
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Compreender que a educação infantil rural é um direito, mas simplesmente atribuí-

los nos espaços sem considerar os contextos e aspirações de infância, não consistem na 

consolidação do direito à educação. Conforme alertam Silva, Pasuch e Silva (2012: 86): 

Construímos um consenso de que o direito à Educação é válida para todas as crianças. 

“Contudo, nem sempre conseguimos identificar as injustiças em sua efetivação”. 

Portanto a luta por uma educação do campo de qualidade, que nesse caso destaca a 

educação infantil rural vai além de simplesmente alocar crianças em escolas. Essa criança tem 

uma história, uma vida. Tem subsídios de vivências que precisam e devem ser consideradas 

nessa construção cultural enquanto criança, bem como significar suas vivências em prol de 

seu desenvolvimento integral, saudável e feliz. 

Logo a definição da educação infantil como a primeira etapa da educação básica, o 

perfil de voluntários e monitores sem formação adequada, firmando suas atividades apenas no 

crivo assistencial, passa a não ser satisfatória na intensificação do que é a educação infantil e 

o mundo de possibilidades que ela pode oferecer no atendimento à criança. Nesse aspecto a 

legislação também atuou, valorizando o papel do/da profissional que atua com a criança de 

zero a seis anos, exigindo dele ou dela uma habilitação que considere as responsabilidades 

sociais e educativas que o trabalho com essa etapa requer. Definiu também que a formação de 

docentes para atuar na Educação Infantil, segundo o art. 62 da LDB, deverá ser realizada em 

“nível superior, admitindo-se, como formação mínima, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal.” (BRASIL, 1996). 

Porém, os problemas ainda recaem na inconsistência da lei com a prática, pois 

muitos direitos são assegurados, mas sua garantia distancia-se do dia a dia do Brasileiro. 

Dessa maneira, a educação infantil ainda sofre grandes danos. Mesmo diante de alguns 

obstáculos, vale destacar que as vitórias ao longo da história perpetuaram-se apenas por 

intermédios de lutas em prol de cada causa. Discutir formação de professores é respeitar a 

infância. De acordo com Kramer (2005), a ideia de formação específica para professores foi 

um passo necessário para assegurar o direito de todas as crianças à educação com qualidade, 

trazendo recomendações às políticas de Educação Infantil e de formação de profissionais.   

O caminho tem apontado para um Brasil repleto de mudanças na Educação Infantil. 

A qualidade tem sido o foco dessas mudanças na legislação, buscando assegurar melhorias no 

atendimento, mas não é fato quando analisado as condições de seu funcionamento. Muitas 

exigências são alocadas para as Secretarias Municipais de Educação como requisito básico 
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para o funcionamento de instituições de qualidade, porém a realidade não condiz com o que 

se espera.  

Em muitos Municípios ainda se vê a baixa formação de professores que atuam com 

crianças, contradizendo as exigências estabelecidas na LDBEN 9.394/1996, na Política 

Nacional para Educação Infantil (2005) e nas DCNEI (2009). O Parecer do CNE/CEB nº 

20/2009, o qual é parte integrante das Diretrizes, explicita que programas de formação 

continuada dos professores e demais profissionais também integram a lista de requisitos 

básicos para uma Educação Infantil de qualidade. Tais programas são um direito das 

professoras e dos professores no sentido de aprimorar sua prática e desenvolver a si e a sua 

identidade profissional no exercício de seu trabalho. Eles devem proporcionar aos professores 

condições para refletirem sobre sua prática docente cotidiana em termos pedagógicos, éticos e 

políticos, bem como auxiliá-los a tomar decisões sobre as melhores formas de mediar a 

aprendizagem e o desenvolvimento infantil, considerando o coletivo de crianças assim como 

suas singularidades (BRASIL, 2009, p. 13).   

Nesse fator formativo, as crianças do rural demandam maior atenção, por se tratar de 

um público que tem suas especificidades em diferentes contornos ao comparar-se ao urbano. 

A colocação geográfica do rural, somadas à dinâmica da vida nesse espaço por si só já 

contextualizam um ser e viver que demandam especificações próprias. Prática desencontradas 

podem repercutir em experiências educacionais pouco interessantes às crianças. 

 

Na educação das crianças pequenas moradoras em áreas rurais, realizada em 

contextos coletivos diferentes do familiar, esse fato pode resultar em práticas 

pedagógicas descontextualizadas, sem sentido para as crianças; práticas que não 

aperfeiçoam ou não consideram as qualidades de vidas no campo e não reconhecem 

que grande parte dos municípios brasileiros possui perfil rural. ( SILVA; PASUCH; 

SILVA, 2012, p. 36). 

 

A formação continuada de professores é essencial para que a educação possa ter 

possibilidades de atender as reais necessidades educativas. Nessa perspectiva da necessidade 

de formação permanente para a ação pedagógica, Freire (1996) afirma a importância da 

pesquisa para o desenvolvimento do fazer docente: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto ensino continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho intervindo educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade.  (FREIRE, 1996, p. 32). 
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 A educação em si necessita sempre de aprimoramentos, por isso vem essa busca 

incessante do novo, em que a pesquisa se torna parte primordial de todo conhecimento 

adquirido. A qualidade de ensino se dá através da busca, da pesquisa, das indagações, dos 

porquês e de todas as intervenções que acontecem durante o ensino. E para que tudo isso não 

estacione em uma prática repetitiva, a formação continuada entra como uma mola propulsora 

dando continuidade a uma educação de qualidade.  A educação infantil necessita de uma 

atenção maior, sendo ela a parte que sustenta toda a estrutura educacional, por isso faz-se 

necessário a busca por uma prática pedagógica de alta qualidade, que venha ao encontro do 

desenvolvimento integral da criança.          

Diferentemente dos indicadores e de outros documentos referentes à Educação 

Infantil, as DCNEI são de caráter mandatório que orientam a elaboração, o planejamento, a 

execução e a avaliação de propostas pedagógicas e curriculares, bem como, orienta a 

formulação de políticas públicas, incluindo a formação de professores e demais profissionais 

da Educação. A criança é concebida como sujeito histórico de direitos que necessita de 

atendimento adequado a sua faixa etária para o seu desenvolvimento pleno.  
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4 A PESQUISA AÇÃO: ACHADOS DE UMA VIAGEM  

 

Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. 

 Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. 

Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. 

 Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapos. 

 Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvores. 

 Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. 

 Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. 

Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com suas metáforas. 

 Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos. 

Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos. 

 Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto. 

 Manoel de Barros (2000, p. 23). 

 

 Esta seção traz a metodologia como a essência de toda pesquisa, o momento em que 

debruçamos os olhares do “como fazer”. Esse “como” não constitui apenas em definir 

desarticuladamente os direcionamentos da investigação, mas configura ações planejadas, as 

quais vão contornando os caminhos da prática. Assim como Minayo (2016), “entendemos por 

metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade” 

(MINAYO, 2016, p.14). “O texto discorre sob o âmbito da pesquisa, resguardada aqui, no 

crivo das ciências sociais, no campo essencialmente qualitativo” (MINAYO, 2016, p.13). A 

pesquisa-ação protagoniza as facetas empreendidas no texto, realçada desde o seu crivo 

fundante, há três séculos, e a atual disposição no ranking das metodologias com maior 

eficiência no contexto educacional, versado com a realidade pesquisada em um embutido de 

transformações sociais. Tal qual a Barros (2005, p.80), tomamos o comparativo do processo 

metodológico como uma viagem. Esta analogia afina os olhares quando pensa em 

metodologia, mesmo porque a mesma vem embutida de sequenciais interrogações. “A 

metodologia vincula-se a ações concretas, dirigidas à resolução de um problema; mais do que 

ao pensamento, remete à ação” (BARROS, 2005, p. 80).  Uma vez que se decide fazer algo, 

será necessário escolher os "modos de fazer", munir-se de instrumentos necessários a este 

"fazer" e planejar sistematicamente este "fazer" (BARROS, 2005, p. 81). Assim, as técnicas 

de pesquisa ganham o labor. A organização da seção segue com a exploração dos contextos e 

locais da pesquisa, os recortes temporais, os agentes/sujeitos envolvidos, dialogando com as 

vantagens e problemas para a realização da pesquisa, em consonância aos objetivos. As 

atribuições das análises de dados permeiam o seguir do texto costurado com as promissoras 

alternativas da pesquisa-ação e a extensão. 
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4.1 Pesquisa-ação: há mais de três décadas revolucionando 

 

 O tipo de pesquisa a ser desenvolvida será a pesquisa-ação que, quando concebida e 

realizada, estreita associação com uma ação, ou com a resolução de um problema coletivo. 

Vale destacar que os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A pesquisa-ação, conforme Lewin 

(1946) menciona, exerce um grande potencial dentro da área educacional por visar e 

possibilitar a percepção da pesquisa como atributo indissociável ao aprimoramento da prática, 

justamente por isso, a pesquisa ação subsidiará a referida pesquisa. 

Com vistas em Barbier (2002), a “pesquisa-ação é uma atividade de compreensão e 

de explicação da práxis dos grupos sociais por eles mesmos, com ou sem especialistas em 

ciências humanas e sociais práticas, com o fito de melhorar sua práxis.” Ou seja, com o intuito 

de transformar sua conduta no uso de uma ação transformadora. Dessa forma, a pesquisa 

adentra nessas dimensões conceituais do referido autor, ainda em consonância com Thiollent 

(2009), que vem definir a pesquisa-ação como um tipo de pesquisa social que se atribui de 

uma função política, somada a uma ação e/ou resolução de um problema coletivo. Nesses 

termos os esclarecimentos ainda destacam: “A função política da pesquisa-ação é intimamente 

relacionada com o tipo de ação proposta e os atores considerados. A investigação está valor 

ativamente inserida numa política de transformação” (THIOLLENT, 2009, p. 47). 

Neste momento entende-se quanto se faz importante a pesquisa-ação subsidiando as 

pesquisas na educação, por compreender a estreita relação de transformação que a mesma se 

propõe, de forma a promover pesquisas comprometidas com a transformação educacional. 

A pesquisa-ação corresponde a uma metodologia de longo alcance, reflete de forma 

dinâmica na sociedade e, por vezes, pode até revelar protagonistas que outrora eram meros 

figurantes. Adentra-se nos problemas, bem como propõe solução, visto que ela não vem 

apenas de uma via. As mãos das estradas são duplas. Assim também é o conhecimento, vem e 

vai. Todos os envolvidos aprendem e ensinam algo, rendendo frutos de soluções encontradas 

coletivamente, sejam em soluções emergenciais ou implicações que externem o que é carente 

de políticas públicas. 

 Conforme destaca Thiollent, na perspectiva da pesquisa-ação: 

 

Os pesquisadores em educação estariam em condição de produzir informações e 

conhecimentos de uso efetivo, inclusive ao nível pedagógico. Tal orientação 

contribuiria para os esclarecimentos de microssituações escolares e para a definição 
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de objetivos de ação pedagógica e de transformações mais abrangentes. 

(THIOLLENT, p. 85, 2011). 

 

Por se tratar de um projeto que versa com a história e as contemporaneidades das 

concepções de infâncias construídas no contexto rural, no Município de Ariquemes, é que se 

pretende identificar e analisar as concepções de infâncias que circulam escolas do meio rural. 

Visa-se também costurar tais concepções à necessidade de se pensar em escolas rurais que 

atendam a educação infantil de forma a considerar as especificidades do rural, em busca de 

uma educação que represente significados à criança e não seja, apenas, mais um espaço de 

segregação.  

Em um quantitativo de seis escolas rurais, optou-se em trabalhar com cinquenta por 

cento do número total, ou seja, três escolas rurais. As escolas escolhidas foram as mais 

distantes da cidade, que atendem um maior número de crianças e ainda se encontra em áreas 

de fortes movimentos sociais, as quais englobam em suas lutas o direito a uma educação que 

contemple as peculiaridades rural. A educação infantil (pré-escola/04 a 05 anos) é destaque 

por se tratar do primeiro contato da criança com a escola. Dessa forma, os envoltos da 

pesquisa para a chegada das concepções de infâncias do rural compreendem diretamente o 

envolvimento dos docentes, pais, diretores das escolas rurais e técnicos/gestores da secretaria 

da educação do Município e, indiretamente, as crianças devidamente matriculadas na 

educação infantil rural.   

Assim, a população foco da pesquisa, o que chamaremos de colaboradores, 

constituíram-se, respectivamente: 

a) 03 Técnicos e gestores da Secretaria de Educação do Município de Ariquemes (RO); 

b) 06 Docentes que atuam nas escolas rurais de Ariquemes (RO); 

c) 06 Pais e Responsáveis de crianças devidamente matriculadas na educação infantil rural de 

Ariquemes (RO). 

Desse modo, o número de colaboradores diretos somou 25 pessoas. Houve também a 

participação indireta, através da mala das memórias, de 32 famílias (pais, avós, tios) das 

crianças matriculadas na educação infantil das escolas envolvidas na pesquisa. Também 

contamos com o número de 60 crianças matriculadas na educação infantil rural, no ano de 

2018, das três escolas incluídas na pesquisa. O trabalho voltado a essas crianças foram de 

observações do dia a dia escolar, desde a subida ao ônibus a caminho da escola, até o retorno 

da escola para casa. 
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A fase de solicitação, de aceitação e consentimento ou não dos pais/responsáveis foi 

precedida de uma reunião, com o apoio da direção e coordenação de cada escola, visando 

divulgar aos pais/responsáveis sobre o projeto “Infâncias da terra: histórias, memórias e suas 

repercussões na prática docente em escolas rurais de Ariquemes (RO)”. Posterior aos 

esclarecimentos do projeto, a etapa compreendeu a aceitação e consentimento dos 

pais/responsáveis. Vale lembrar que os pais tinham livre escolha quanto à participação ou não 

na pesquisa, sendo garantido o anonimato de todos os envolvidos. 

 

4.2 Técnicas de pesquisa: a preparação do viajante 

 

 Este momento do texto é demandado pela organização, planejamento e criatividade 

do pesquisador. Trata-se da preparação do viajante, que precisa articular-se na previsão 

máxima das possibilidades, embora conte sempre com a complexa dinâmica da realidade, 

fruto da imprevisão constante do que é o ser humano.  Após a definição da metodologia, no 

envolto da realidade, é essencial ressaltar que “a metodologia inclui simultaneamente a teoria 

da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as 

técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade crítica e sua 

sensibilidade)” (MINAYO, 2016, p.14). 

 Na mala não podem faltar os instrumentais que viabilizam o sucesso da viagem. É 

preciso pensar com cautela, aliar as ideias para que de fato as surpresas do caminho se 

surpreendam ainda mais com a cautela e sensibilidade do viajante, que nobre e vigilante 

problematizou as mais possíveis variações. Mesmo assim, a existência de riscos pelo caminho 

ainda é possível, mas aventurar-se é preciso, pois, por mais pensado que seja o caminho, 

sempre haverá emoções, novidades e incertezas. Contudo, o que somos sem esses 

emaranhados de sensações? Sendo assim, discorremos sobre essas vertentes do processo 

metodológico da pesquisa, embutida aos instrumentais que acreditamos ser essenciais para o 

sucesso da mesma. 

Então, as técnicas da pesquisa ganham seu escopo, embalando um todo, sem 

necessariamente ser um fim em si mesma. Os arranjos dessas técnicas vão consolidando os 

espaços e pessoas investigadas.  “O papel do pesquisador passa a ser o de um intérprete da 

realidade pesquisada, segundo os instrumentos conferidos pela sua postura teórico-

epistemológica” (LUNA, 2002, p.14).  
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As técnicas devem ser bem elaboradas, contando com o conhecimento teórico do 

pesquisador que, em um investimento constante de aprendizagem, procura estudar 

atentamente as definições, técnicas e ações de uma pesquisa passo a passo. É preciso estar 

munido de referenciais teóricos que fomente a preparação intelectual do viajante, mesmo 

porque “o bom pesquisador é o que indaga muito, lê com profundidade para entender o 

pensamento dos autores, que é crítico frente ao que lê, e que elabora sua proposta de pesquisa 

informado pelas teorias (não escravos delas), mas de forma pessoal e criativa” (MINAYO, 

2016, p.18). 

Lembrando que “nada substitui, no entanto, a criatividade do pesquisador” 

(MINAYO, 2016, p.15). Tal criatividade está atrelada, também, ao olhar sensível do 

pesquisador frente à realidade, em um intento processo de conhecimento da sua pesquisa. 

Muitas bibliografias trazem as técnicas de pesquisa, mas prioritariamente tentam retirar o que 

é o campo empírico, como podem ser suas representações, em uma busca infindável de trazer 

escritos e práticas já consolidadas, em um investimento de preparação para a realidade. 

Mesmo preparados com os mais finos dos fundamentos metodológicos, nos deparamos com 

surpresas que vão nos contornando enquanto pessoas. 

 

A capacidade de realizar esse balanço flexível entre teoria e a realidade é a medida 

do êxito dos cientistas sociais. Ou seja, teorias e conceitos não é camisa de força, é 

camisa sim, produzida em um tecido que adequa o corpo ao ambiente e protege o 

pesquisador das intempéries de seus julgamentos solitários, valorizando sua 

contribuição. (MINAYO, 2016, p. 20). 

 

As fases de um projeto de pesquisa refletem nas fases que passamos para o 

amadurecimento e a experiência do pesquisador. O conhecimento do que é pesquisa e de 

como deixar-se envolver, de início, nessa difícil relação, para qual trazemos apenas incertezas 

de uma formação anterior que não garantiram a pesquisa como uma vertente formativa 

enquanto profissionais da educação, deixam-nos um tanto quanto perdidos. Em contrapartida, 

passamos a ter sede de aprender. Foi assim, entre estudos e escritas, aprendemos a força de 

uma interrogação, conforme diz Luna (2002), que “a realidade não se mostra a quem não 

pergunta” (LUNA, 2002, p.14). A cada pergunta, uma abertura para além do olhar.  

Os pressupostos da pesquisa adentraram na abordagem qualitativa, versando 

diretamente com a sociedade. “O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

Os investigadores que fazem uso deste tipo de abordagem estão interessados no modo como 

diferentes pessoas dão sentido às suas vidas” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.49). 
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Por ter como objetivo geral identificar e analisar as concepções de infâncias que 

circulam as escolas do meio rural, articulou-se como passos da pesquisa: Investigar as atuais 

políticas públicas de atendimento à educação infantil empregadas no município de 

Ariquemes; Compreender de que modo o fazer docente da educação infantil rural no 

Município de Ariquemes corrobora para a institucionalização de saberes significativos para o 

público infantil no interior das escolas; analisar o status de ser criança e integrante das escolas 

rurais na educação infantil e o cotidiano vivenciado pelas mesmas no contexto escolar;  

identificar e analisar os fragmentos das memórias de infâncias de professores e pais das 

escolas rurais, a partir das necessidades dos professores, alunos e pais elaborarem um curso de 

formação continuada para as escolas rurais sobre temáticas a serem apontadas no decorrer da 

presente pesquisa.  

As técnicas compilam sob a ótica da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 

pesquisa de campo. As técnicas que adentraram nos crivos cabíveis da pesquisa partiram do 

início mais provável possível: a pesquisa bibliográfica, pois “o pesquisador que assumir um 

objeto de pesquisa deve partir para uma busca bibliográfica sobre cada uma das expressões 

citadas e trabalhar historicamente, com as divergências e convergências teóricas sobre o 

assunto, para só depois colocar sua posição e suas hipóteses” (MINAYO, 2016, p.19). Gil 

(2008) também traz sua contribuição, definindo que a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” 

(GIL, 2008, p. 50).  Os olhares que demandam de estudos e investimentos bibliográficos são 

essenciais para a construção robusta da pesquisa, mesmo porque “uma pesquisa sem teoria 

corre o risco de ser uma simples opinião pessoal sobre a realidade observada” (MINAYO, 

2016, p.119). 

A pesquisa documental que embora muito se pareça com a pesquisa bibliográfica, 

diferencia-se devido à natureza das fontes, “pois aquela vale-se de materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 

com os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira mão” (documentos 

de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem também aqueles que já foram 

processados, mas podem receber outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas 

etc.” (GIL,2008, p. 50). Em se tratando ainda do documento como fonte de informação, 

segundo Luna (2002), “assume diversas formas: literatura pertinente a um assunto, anuários 

estatísticos e censos, prontuários médicos, legislação e etc.” (LUNA, 2002, p.53).  
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Finalmente, a pesquisa de campo que “lembra algo ligado à terra. [...]Trata-se de 

locais onde os sujeitos se entregam às suas tarefas quotidianas, sendo estes ambientes naturais 

por excelência, o objecto de estudo dos investigadores.  (BOGDAN; BIKLEN,1994, p. 113). 

A pesquisa de campo “procura o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente 

realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas 

com informantes para captar as explicações e interpretações do que ocorrem naquela 

realidade” (GIL, 2008, p. 50).  Assim, reafirmando as características da pesquisa de campo, 

“entendemos o campo na pesquisa qualitativa, como o recorte espacial que diz respeito à 

abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto da 

investigação” (MINAYO, 2016, p. 57). 

 

Os resultados escritos da investigação qualitativa contêm citações feitas com base 

em dados para ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados incluem transições de 

entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorando e 

outros registros oficiais. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.48). 

 

É importante destacar que falar do campo é diferente de entrar no campo. O traquejo 

para lidar com pessoas é sempre um desafio, ainda mais quando estamos falando de 

instituições escolares que possuem um emaranhado de grupos envolvidos. A proposta precisa 

estar bem alinhada, o pesquisador deve contar com a persistência, flexibilidade e criatividade 

para adentrar no universo real da pesquisa, com bem assinala Bogdan; Biklen (1994, p.121). 

Eu ainda acrescentaria como características necessárias ao pesquisador que o garimpeiro do 

campo deve munir-se, ainda, de paciência, empatia e simpatia com as varias relações 

existentes na escola; o convencimento e esclarecimentos das pessoas quanto à pesquisa e 

quanto à importância que ela pode representar para a qualidade educacional é sempre rumores 

necessários de um bom pesquisador. 

Abarcam-se como instrumentais da pesquisa: entrevista semiestruturada, 

escuta/narrativa, observação e registros fotográficos.  

Para a entrevista existem diversas definições e desdobramentos, sendo umas das mais 

utilizadas nas pesquisas qualitativas, principalmente voltadas para a educação. A entrevista 

“consiste numa conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, embora, por vezes, possa 

envolver mais pessoas” (MORGAN, 1988). Minayo (2016) vem reforçando essa definição em 

um âmbito mais amplo: 

 

Entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, 

realizadas por iniciativa do entrevistador e sempre dentro de uma finalidade. Ela tem 
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o objetivo de construir informações pertinentes para um objetivo de pesquisa, e 

abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com vistas a este 

objetivo. (MINAYO, 2016, p.58). 

 

Pode haver variações nas entrevistas de cunho qualitativo quanto ao grau de 

estruturação. Algumas, embora relativamente abertas, centram-se em tópicos determinados ou 

podem ser guiadas por questões gerais (MERTON; KENDALL, 1946). Nesse caso, conforme 

destaca Bogdan; Biklen (1994, p.136) “a escolha recai num tipo particular de entrevista, 

baseada no objetivo da investigação”. Sendo assim, a entrevista constituirá como 

semiestrutura, “que combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada” 

(MINAYO, 2016, p.59). 

Como falamos anteriormente, a entrevista assume diversas vertentes que visam 

corresponder aos traçados do objetivo, podendo ter variações dependendo dos olhares e 

planejamentos da pesquisa. Pode, também, consolidar como entrevista pesquisa em narrativas:  

 

É por meio de entrevistas também que realizamos pesquisas baseadas em narrativas 

de vida, igualmente denominada ‘histórias de vida’, ‘histórias biográficas’, 

‘etnobiografias’ e história oral. Acrescentamos a essas modalidades os grupos focais 

que podem ser definidos com uma modalidade de entrevista em grupo, onde as falas 

de um são confrontadas com as dos outros. (MINAYO, 2016, p.59). 

 

Foram resguardados, nesta pesquisa, espaços para a narrativa e a escuta, as quais 

fortalecem a essência da linguagem oral, retomando histórias que, de repente, se estancavam 

nas memórias. E agora passam a subsidiar espaços em que essas vozes se tornam escritos e 

registros da história, talvez nunca contados e reveladores de um contexto desvelado no 

esquecimento. Conforme Portelli (2000, p.69) destaca “encaramos a memória como um fato 

da história; memória não apenas como um lugar onde você "recorda" a história, mas memória 

"como" história”. Em consonância com Cunha (1997, p.5) “cabe, ainda, pensar que viver a 

história e entender as nossas próprias narrativas poderá ser o melhor exercícios de construção 

do conhecimento sobre este tema”. Dentro disso, uma vez que também se destaca a formação 

continuada, essas memórias podem consolidar-se em ações significativas na prática docente. 

Ainda Cunha (1997) destaca a significação dessas memórias. 

 

Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói 

a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a narrativa não é a 

verdade literal dos fatos, mas, antes é a representação que deles faz o sujeito, dessa 

forma, pode ser transformadora da própria realidade. (CUNHA, 1997, p. 2). 
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São momentos primordiais que necessitam de subsídios concretos que não tornem o 

pesquisador um ser indiferente que julga ou condena. Na verdade, a escuta assume um 

posicionamento sensível, conforme René Barbie (2004, p.94) nos coloca “o pesquisador deve 

saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para compreender do interior 

as atitudes e os comportamentos, o sistema de ideias, de valores, de símbolos e de mitos”. O 

que nos revela uma engrenagem liderada por preceitos que aperfeiçoam a compreensão do 

quanto pesquisas nesse cunho podem desvelar-nos amplos sentidos, vidrando-se no alcance 

quase que imensurável de transformação.  

A observação assume o destaque sendo considerada como ocupante de um lugar 

privilegiado quando o assunto é educação (LUDKE; ANDRÉ, 2017, p.30).  Segundo o autor 

Luna (2002) “A observação direta refere-se ao registro de uma dada situação/fenômeno 

enquanto ela/ele ocorre” (LUNA, 2002, p.51). Ludke; André (2017, p.31) ainda nos 

evidenciam as pertinências da observação afirmando que a mesma “permite também que o 

observador chegue mais perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas 

abordagens qualitativa”. A observação é feita no espaço habitual das pessoas e o observador 

por sua vez torna-se parte do que se observa, pois os contextos da pesquisa são 

dinamicamente modificados: 

 

Definimos observação participante como um processo pelo qual um pesquisador se 

coloca como observador de uma situação social, com a finalidade de realizar uma 

investigação científica. O observador, no caso, fica em relação direta com seus 

interlocutores no espaço social da pesquisa, na medida do possível, participando da 

vida social deles, no seu cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e 

compreender o contexto da pesquisa. Por isso, o observador faz parte do contexto 

sob sua observação e, sem dúvida, modifica esses contextos pois interfere nele, 

assim como é modificado pessoalmente. (MINAYO, 2016, p.64). 

 

Com os sentidos atentos ao que se observam, barulhos, ações, respirações, passos 

apressados, passos acalmados, pés descalços, pés calçados, olhares cansados ou animados, 

relações de conflito ou de amor, de desatino ou de lucidez completa, um emaranhado de 

emoções e informações. São tantas as situações que uma sensível observação pode registrar. 

“A observação participante ajuda, portanto, a vincular os fatos as suas representações e a 

desvendar as contradições entre as normas e regras e as práticas vividas cotidianamente pelo 

grupo ou instituição observados” (MINAYO, 2016, p.64). 

O que observa pode ser visto aos olhos, sensíveis aos ouvidos, aguçado aos cheiros, 

mas se não serem ligeiros aos traços da escrita, podem ser perdidos na mente, que pelos 
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mesmos sentidos que captam, podem também ser esquecidos. Justamente por isso, a 

observação cabe está sempre ancorada “o principal instrumento de trabalho de observação é o 

chamado diário de campo, que nada mais é que um caderninho, uma caderneta, ou um arquivo 

eletrônico no qual escrevemos todas as informações que não fazem parte do material formal 

de entrevistas em suas várias modalidades” (MINAYO, 2016, p.64).  

Os registros fotográficos constituem-se como instrumentos válidos na pesquisa, 

“estão intimamente ligados à investigação qualitativa [...] As fotografias dão-nos fortes dados 

descritivos, são muitas vezes usadas para compreender o subjetivo [...]” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p.183). Ainda segundo os referidos autores, na área educacional, a fotografia 

pode ser dividida em categorias: fotografias encontradas e fotografias produzidas pelo autor. 

No crivo desta pesquisa, as vertentes serão utilizadas de ambas as formas. Em sua primeira 

categoria elas oferecem as seguintes proposições: 

 

As fotografias que o pessoal possa ter tirado de antigos alunos ou de outros 

membros do pessoal fornecem uma percepção de como eram essas pessoas embora 

nunca as tenha encontrado. Não sendo um substituto para a presença, as fotografias 

podem oferecer-nos uma visão histórica do meio e dos seus participantes. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.184). 

 

Em outro aspecto, no sentido de registros do pesquisador, as fotografias podem 

“simplificar o recolher da informação factual” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.184). Nessa 

premissa Bogdan; Biklen (1994), ainda destacam que em determinados estudos, de acordo 

com o objeto de pesquisa, “pode ser desejável fotografar deliberadamente certas realizações 

"melhores", como a decoração da sala de aula, atividades especiais, costumes, exposições e 

afins” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.141). Ainda sobre as fotografias, Bogdan; Biklen (1994) 

seguem ponderando que embora as mesmas possam não provar nada de forma conclusiva, 

quando combinadas com outros dados podem alocar-se a uma pilha crescente de provas. 

Dentro de uma significação que traz bastante sensibilidade aos registros fotográficos, 

pode servir de complemento aos olhares deste importante instrumental de pesquisa, passível 

de fontes necessárias ao estudo, segundo menção de Bittencourt (1998). 

 

Fotografias apresentam o cenário no qual as atividades diárias, os atores sociais e o 

contexto sociocultural são articulados e vividos. Existem estudos sobre os detalhes 

tangíveis representados em fotografias que permitem a elucidação de comunicações 

não verbais tais como um olhar, um sentimento, um sistema de atitudes, assim como 

mensagens de expressões corporais, faciais, movimentos e significados de relações 

espaciais entre pessoas e padrões de comportamento através do tempo. Imagens 

fotográficas retratam a história visual de uma sociedade, documentam situações, 

estilos de vida, gestos, atores sociais e rituais, e aprofundam a compreensão da 
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cultura material, sua iconografia e suas transformações ao longo do tempo. 

(BITTENCOURT, 1998, p.199).  

 

O trabalho de campo deve ser em um envolto de compromisso, organização e 

planejamento da proposta, tudo isso engajada em um bom plano de pesquisa. Pré-testes dos 

roteiros de entrevistas garantem melhor arrolar da pesquisa.   

 

Em resumo, o trabalho de campo é em si um momento relacional, específico e 

prático: ele vai e volta tendo como referência o mundo da vida, tendo em vista que a 

maioria das perguntas feitas em pesquisa social surge desse universo: da política, da 

economia, das relações, do funcionamento das instituições, de determinados 

problemas atinentes a segmentos sociais, da cultura geral ou local, e outros. 

(MINAYO, 2016, p.69). 

 

A dinâmica do campo de fato é surpreendente e muito tem a ensinar para os 

pesquisadores. As bibliografias tentam sempre nos alocar o mais próximo da realidade 

possível. Contudo não são tão intensas quanto a própria realidade, não alcançam a mesma 

dimensão do que o ir a campo proporciona a nós enquanto pesquisadores, enquanto pessoas. 

Os instrumentais bem elaborados garantiram a dose equilibrada de entendimento teórico e a 

relação com o campo, com as pessoas e com os espaços, garantiram a consolidação da 

versatilidade da pesquisa. 

 

 4.3 Bússolas que guiam a pesquisa: objetivos e subjetividades 

 

Neste momento do texto busca-se retrilhar os caminhos da pesquisa em consolidação 

aos objetivos específicos, ressaltando passo a passo as ações a serem desenvolvidas, as quais 

se constituem nos procedimentos de coleta de dados, seguindo passo a passo os ditames da 

pesquisa. 

O primeiro objetivo foi investigar as atuais políticas públicas de atendimento à 

educação infantil empregadas no município de Ariquemes. Nessas dimensões, as ações 

implicaram em pesquisa bibliográfica visando à obtenção da história e regulamentação das 

principais vertentes da pesquisa que se constituem em infâncias, educação infantil, educação 

infantil rural e formação continuada. Nesses termos, a pesquisa documental adentrou nos 

princípios de documentações e levantamentos pertinentes às temáticas. No trato ainda desse 

objetivo, as entrevistas semiestruturadas direcionadas aos principais nomes da educação do 
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Município conduziram, ao pleito de solidificação, as informações referentes às prerrogativas 

atuais e futuras desse contexto.  

O segundo objetivo pautou-se em compreender de que modo o fazer docente da 

educação infantil rural no Município de Ariquemes corrobora para a institucionalização de 

saberes significativos para o público infantil no interior das escolas. Esse objetivo teve como 

enfoque pertinente a docência, consolidado na compreensão do fazer docente no rural, na 

educação infantil. A observação, as entrevistas, as narrativas e as fotografias estão embutidas 

nesse objetivo. 

O terceiro objetivo foi analisar o status de serem crianças e integrantes das escolas 

rurais na educação infantil, e os cotidianos vivenciados pelas mesmas no contexto escolar. 

Esse momento foi de averiguação de quem são essas crianças, como vivem, com quem vivem, 

suas limitações, suas possibilidades e quais são as infâncias encontradas nesse contexto rural. 

A observação nos dias de campo, em diversos momentos vividos pelas crianças, desde a saída 

de suas casas, o caminho da escola, as rotinas escolares e o retorno para casa. Os vislumbres 

da pesquisa documental tiveram em vista os cadernos e desenhos escolares das crianças, as 

formas que brincavam e se movimentavam, seus escritos e cantigas, as relações 

adulto/criança, criança/criança. Todos esses dados foram embutidos na missão de captar quem 

são as crianças do rural. 

O quarto objetivo tratou de identificar e analisar os fragmentos das memórias de 

infâncias de professores e pais das escolas rurais. A busca constitui-se na reconstrução dos 

conceitos de infâncias entre o paralelo “minha infância” e o que é infância atual no rural. 

Neste momento as ações conversaram com os pais e professores, tendo em vista ressaltar as 

memórias dos mesmos no quesito “minha infância”. Assim, foi possível ter a percepção das 

infâncias nos espaços e no tempo por intermédio das infâncias já vivenciadas e as atuais 

infâncias. As narrativas, as entrevistas, as observações e os registros fotográficos da escola, 

das famílias e da comunidade constataram um pouco dessas infâncias. 

O quinto objetivo pautou-se na necessidade dos professores, crianças e pais 

elaborarem um curso de formação continuada para as escolas rurais sobre temáticas a serem 

apontadas no decorrer da presente pesquisa. Para esse objetivo a ação corresponde, 

primeiramente, aos caminhos que terão como bússola as repercussões da pesquisa, ainda 

viabilizando um canal de comunicação para que os docentes atribuam diretamente fatores 

importantes na construção dessa formação. A via de certificação será por intermédio do 

Instituto Federal de Educação de Ariquemes.  
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A organização da Proposta pedagógica de formação continuada versará com as 

pluralidades encontradas no que concerne às peculiaridades do rural, levando em 

consideração os conceitos e vivências das infâncias, bem como os subsídios essenciais para a 

prática pedagógica no rural. Vale destacar que essas construções se deram  de forma conjuntas 

através de encontros com os envolvidos, visando o fortalecimento e a busca de uma formação 

continuada que atenda as vozes, os gestos, as vivências e as experiências do rural. Tudo isso 

no sentido de corroborar  e fortalecer as especificidades do rural como a base principal do 

construto social, ou seja, uma educação infantil no rural e para o rural.  

Dentro desses apontamentos, estabelecem-se as limitações que podem ocorrer 

durante o caminho. Dessa forma, não se descartam possibilidades de algumas alterações, se 

assim for necessário, concebendo o grau de flexibilidade que toda ação determina. Afinal, a 

realidade é complexa e os desafios do caminho revelam-se no caminhar. 

Para finalizar, retomamos as facetas da pesquisa-ação que, conforme Pimenta (1997) 

destaca, a pesquisa-ação não surge só como método de investigação, mas como princípio 

cognitivo de compreensão da realidade e princípio formativo na docência. Desse modo, firma-

se mais uma vez a importância da pesquisa-ação como subsídio essencial na construção de 

docentes, possibilitando a analogia do conhecido para o desconhecido, da teoria para a prática 

em processos extremamente dinâmicos.  

Todos os procedimentos foram realizados pela pesquisadora responsável da pesquisa, 

com suporte do pesquisador participante que se constitui na figura do orientador da pesquisa. 

Vale destacar que a escolha dos dias e locais das entrevistas contou com disponibilidade e 

bem-estar dos colaboradores, tanto no que se refere aos dias e horários de entrevistas, como 

também aos locais e a prontidão do entrevistado. Visando corroborar com o bem-estar do 

colaborador, o roteiro de entrevista foi disponibilizado com antecedência ao mesmo, também 

as transcrições posteriores. No momento da entrevista, os colaboradores tiveram livre escolha 

de respostas, tendo a proteção da imagem e do anonimato garantidas. Vale destacar ainda que 

os pesquisadores envolvidos estão atentos às percepções e anseios dos participantes, no 

sentido de estarem prontos para interromper a qualquer hora, no caso de riscos para os 

colaboradores. Os mesmos termos se aplicam tanto nos momentos de observações, como 

também nas pesquisas documentais, tendo respeito ao dia a dia das instituições envolvidas. 

Todas as atividades foram precedidas de combinados quanto ao dia, hora e local para 

acontecer os procedimentos de pesquisa, sem danos para nenhum dos colaboradores. 
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4.4 Campo empírico: o soprar dos ventos 

 

O trabalho de campo sempre revela surpresas para o pesquisador, o qual precisa estar 

com o corpo, mente e coração atentos, para que o mínimo não o escape ao dia a dia que o 

campo oferece.  Os dados conforme Bogdan; Biklen (1994, p. 149) “refere-se aos materiais 

em bruto que os investigadores recolhem do mundo que se encontram a estudar, são 

elementos que formam a base da análise”.  Esses dados fazem menção a transcrições de 

entrevistas, observações de participantes e notas de campo. Estas consistem em tudo que não 

passam aos olhos, ficando registradas no ligeiro desenrolar das mãos em anotações de quem 

investiga. Após um dia de campo, os registros “das ideias, estratégias, reflexões e palpites, 

bem como os padrões que emergem” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150) constituem-se nas 

notas de campo.  

É preciso estar atento ao mundo das sensações, no qual se pode encontrar uma 

intensa respiração, um olhar firme e profundo, um sorriso tímido e feliz, uma pausa silenciosa 

e carregada de significados. 

Os dados abordados durante a pesquisa receberam a organização cabível para sua 

análise. Nesses termos, a análise de conteúdo contemplou o desfecho desta pesquisa, 

recorrendo a Bardin (1979). Colocamos em destaque a análise de conteúdo (um remonte 

histórico de crescimento e modernização até os anos de 1970), a qual se encontra organizada 

na clássica obra de Bardin (1979) que define brilhantemente esse tema.  A mesma evidencia a 

análise de conteúdo da seguinte forma: 

 

Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens. (BARDIN, 1979, p.42). 

 

A referida metodologia permite a organização dos dados na representação dos 

significados a eles conferidos, sendo necessário um embutido tratamento que desemborquem 

nessas perspectivas. Nas palavras de Minayo (2016) “através da análise de conteúdos, 

podemos caminhar na descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além 

das aparências do que está sendo comunicado” (MINAYO, 2016, p.76). 

 Recorrendo a categorização, que de acordo com Bardin (1979) “é o método das 

categorias, espécie de gavetas, ou rubricas significativas que permitem a classificação dos 

elementos de significação constitutivos da mensagem” (BARDIN, 1979, p.43). Ainda de 
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acordo com a autora de análise de conteúdo, a ideia remete-se em “introduzir uma ordem, 

segundo certos critérios, na desordem aparente”.  “Dentre os procedimentos metodológicos da 

análise de conteúdo, utilizamos a partir da perspectiva qualitativa destacando: a categorização, 

inferência, descrição e interpretação” (MINAYO, 2016, p.79). Nesses termos, a categorização 

que é definida como uma operação de classificação ao exemplo de Bardin (1979). 

 

Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classe, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registros) sob um título genérico 

(BARDIN, 1979, p,117). 

 

A inferência constitui procedimento essencial que ocorre quando, de uma forma 

lógica, se deduz algo do conteúdo em análise. No labor de Bardin (1979) “o analista é um 

arqueólogo” (BARDIN, 1979, p.9), que trabalha com vestígios manifestados na superfície da 

mensagem. A autora sugere a provocação por intermédio de perguntas, possibilitando, assim, 

a inferência, tais como: o que conduziu a um determinado enunciado? Quais as consequências 

que um determinado enunciado vai, provavelmente, provocar?   

Finalmente, a dimensão considerável da pesquisa, as categorizações em meio às 

tramas das mais variadas fontes vão iluminando o arrolar do entendimento, da compreensão e 

intentos do trabalho. Desse modo, “chegamos à interpretação quando conseguimos realizar 

uma síntese entre: as questões da pesquisa; os resultados obtidos a partir da análise do 

material coletado, as inferências realizadas e a perspectiva teórica adotada” (MINAYO, 2016, 

p.82). 

E nesse traquejo, já embebedado com a pesquisa, não no sentido do desatino que a 

bebida supõe, mas no quantitativo satisfatório ao vislumbro da investigação “como etapa 

final, elaboramos uma síntese interpretativa através de uma redação que possa dialogar temas 

com objetivos, questões e pressupostos da pesquisa” (MINAYO, 2016, p.83). 

No longo e dinâmico processo da pesquisa, é essencial adentra-se nas possibilidades 

aligeiradas pela tecnologia, no trato dos dados, abrindo as portas para maior eficiência nesse 

difícil processo da pesquisa. Os subsídios estão atrelados às possibilidades oferecidas pelo 

Software MaxQda11 que se trata de um auxílio tecnológico no trato dos dados, facilitando os 

processos de análise qualitativa de entrevistas, diário de campo, imagens e ainda servindo de 

                                                 
11

 MAXQDA: Qualitative data analysis Software, 2018. Disponível em: https://www.maxqda.com. Acesso 

em: 02 março 2019. 
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auxílio de banco de dados de bibliografias, fichamentos e qualquer outras informações 

cabíveis à pesquisa. Dessa forma, os dados serão remetidos à busca dos desvelamentos dos 

achados da pesquisa, como um desfecho que revela os encantamentos e descoberta da viagem 

que a pesquisa oferece. 

A pesquisa seguirá as diretrizes da Resolução 466/2012 CNS/MS. É importante 

destacar o trabalho de comprometimento para com o anonimato dos envolvidos, o conforto e 

bem-estar dos colaboradores, assim como a abertura para, em qualquer momento da pesquisa, 

o colaborar ter opção de declinar em seu consentimento, de forma livre e a qualquer tempo. 

Também de deixar claro e acessível a todos os envolvidos o projeto de pesquisa e todos os 

escritos do início ao fim. 

 

4.5 A pesquisa-ação e a extensão: surpresas do caminho 

 

Onde se encontra inspirações? Em que momento os encontros devem e precisam 

acontecer? Há regras e vertentes que determinam o encontro perfeito de caminhos e 

temáticas? Penso que todos esses questionamentos correspondem a um simples “depende”. 

Depende do caminho, depende dos encontros, depende das sensações que esses momentos 

podem proporcionar. Foi justamente esse sentimento que encontramos no caminho quando 

passamos a perceber que se enamorar pode ser uma simples consequência do caminhar. 

Assim, a pesquisa-ação e a extensão alinhavada, proporcionaram um enamorado encontro de 

integração, trocas e aprendizagens. 

Nesses aspectos, destacar as promissoras possibilidades do alinhavo entre pesquisa e 

extensão no contexto educacional é essencial para que as demandas da nossa região se firmem 

nesses subsídios, na intenção de promover a aprendizagem e interação de todo os envolvidos, 

que nesses termos podem fortalecer os diversos segmentos educacionais. 

A pesquisa teve início no primeiro semestre do ano de 2018, junto/paralelo a ela 

iniciou-se o projeto de extensão12, contemplado pelo edital de número 07/2018 do Instituto 

Federal de Rondônia (IFRO). Nesse mesmo período, foram feitos os levantamentos 

bibliográficos e empíricos do estudo, os quais articularam grandes autores. Também, foram 

                                                 
12 O projeto de extensão foi constituído com o objetivo fomentar as infâncias do rural, através do brincar, 

relacionando esta ação à promoção da saúde e bem-estar social dos envolvidos por intermédio de gincanas 

itinerantes que contemplassem as peculiaridades sociais e culturais de cada escola e oportunizasse a integração 

entre diferentes gerações no que rege o brincar. 
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feitos os levantamentos de documentos e dados oficiais da esfera local das escolas rurais da 

cidade de Ariquemes, tendo o foco em três escolas que já se destacavam nos levantamentos. 

O público envolvido contou com a presença de professores, técnicos, alunos e alunas 

do Instituto Federal Campus Ariquemes, Secretaria Municipal de educação do município, 

professores, diretores e coordenadores pertencentes ao corpo pedagógico de cada escola 

envolvida e, claro, as crianças matriculadas na educação infantil das três escolas rurais, 

juntamente das suas famílias. 

Nesses termos, os apontamentos do projeto perpassaram as linhas imaginadas, 

gerando e alimentando sentimentos e sensações internas ligadas à infância. Um encontro de 

gerações, que embora previsto no objetivo geral do projeto, intensificou as memórias de cada 

participante, trazendo à tona lembranças de um tempo já vivido. E mais, podendo ainda 

vivenciar juntos às crianças que vivem o auge de suas infâncias, vivências que fizeram parte 

da vida de outras gerações que antecedem a deles. Nesse trocadilho, proporcionamos uma 

troca significativa e um entrelaçamento de diversas gerações a essas pessoas envolvidas na 

atividade. 

Como proceder na promoção desses encontros de gerações? Qual o melhor caminho 

para tornar significativo esse processo? De que forma dinamizar o arrebate de memórias, no 

sentido de proporcionar a interação das mesmas entre as crianças, os adultos e os 

adolescentes? Eis uma ideia que se apresentou como resposta para todas essas indagações: 

primeiramente, colocar os envolvidos nos espaços de destaque, dando vida e voz as suas 

memórias. E as crianças, como ficam? Quanto às interações significativas, como fazer? A 

chamada “mala das memórias” constituiu-se em um caminho promissor para tal interação. 

  A mala das memórias caracterizou-se em uma mala de tecido, a qual, em seu 

interior, foi acompanhada de uma régua, um apontador, um lápis, uma borracha, uma caneta, 

um bloco de anotação e uma pasta com um envelope anexado. A mala das memórias, juntos 

com os instrumentais que a acompanhou, constituiu-se em um espaço destinado às memórias 

das famílias, organizados em três momentos importantes.  

O primeiro momento configurou-se na reunião com a equipe gestora e professoras 

das referidas escolas, visando apresentar a proposta. Desse primeiro momento derivou uma 

conexão, juntamente com a professora, para organizar uma reunião com os pais. A observação 

do dia a dia escolar das crianças participantes do projeto foi realizada em quatro etapas. 

Planejamos também uma aula para as crianças, a fim de proporcionar um momento 

significativo e contextualizado para a entrega da mala das memórias. Tal atividade foi 
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realizada juntamente com a professora, que pode também, neste momento, trazer aspectos de 

sua prática pedagógica e vivência com as crianças. 

 O segundo momento contou com a reunião das famílias envolvidas (por intermédio 

das crianças participantes do projeto), no sentido de apresentar o projeto, explicar as 

funcionalidades da mala das memórias. Este momento constituiu como essencial no processo, 

pois através dele foi possível observar e registrar diversas vivências das famílias ali presentes, 

relatos que fizeram alusão à infância de forma fantástica, trazendo memórias em gamas de 

emoção. 

O terceiro momento foi realizado com a professora e as crianças. Através da temática 

“Viver a infância e brincar”, contextualizada através de uma “roda de conversa”, constitui um 

momento oportuno para conversar com as crianças e conhecer um pouco de suas infâncias. 

Após a contextualização, foi sugerido a elas que desenhassem a brincadeira preferida. A 

proposta foi aceita por todos. Finalmente, após o registro, foi entregue a mala das memórias 

para que as mesmas pudessem levar para as suas respectivas casas. 

Ainda nesse momento de entrega da mala das memórias, foi explicado às crianças 

que seria um momento em  família, no intuito de que seus familiares, se assim desejassem, 

pudessem ter a oportunidade de vivenciar um momento em família para falarem de suas 

memórias, retratando suas infâncias, as brincadeiras preferidas de quando criança, os 

brinquedos que mais marcaram esses momentos e os registros fotográficos. Foi falado 

também que as famílias que se sentissem à vontade, poderiam juntamente com as crianças, 

confeccionar algum brinquedo de sua infância. Todas essas construções tiveram a proposta de 

serem registradas, tendo o suporte dos materiais que compunham a mala da memória. Quando 

as fotos, objetos e brinquedos derivados desse momento estivem prontos deveriam ser postos 

na mala. 

A chegada do quarto momento trouxe, embrulhados nas malas, diversas surpresas, 

revelando as mais profundas memórias das famílias envolvidas. Tais memórias, em sua 

totalidade, cruzavam-se com outras tantas histórias, trazendo a boniteza e o entusiasmo às 

crianças ao terem a oportunidade de compartilhar suas malas, as quais retornaram cheias de 

vida. Afinal, memoriar é uma cerimônia constante ao nobre fato que é a vida.  
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5 DADOS DE CAMPO E AS DISCUSSÕES: A ESCOLA RURAL E A DOCÊNCIA, 

ENLACES E IDENTIDADES 

 

Os ‘olhos’ com quem ‘revejo’ já não são os ‘olhos’ com que ‘vi’.  

Ninguém fala do que passou a não ser na e da perspectiva do que está passando. 

Freire (1994, p. 19). 

 

Nesta seção, apresenta-se a escola rural e a docência, de forma a vislumbrar os 

enlaces dessa dicotomia como princípio importante na oferta da educação infantil rural 

somadas a ações e perspectivas da Secretaria de Educação do Município de Ariquemes frente 

às demandas da educação rural como Infraestrutura, transporte e atendimento. Tais vertentes 

sinalizam como elo essencial para a discussão da escola rural e os entrelaçamentos principais 

que corroboram com as infâncias do rural. Afinal, de que escola rural estamos falando?  Quais 

são as distâncias e as aproximações da escola com a realidade vivida da criança do rural? As 

idealizações da escola rural atribuem a qual concepção de criança e infância?  Entre memórias 

e histórias, quem são os docentes do rural? Identidade e o ser professor no rural, um embutido 

de limitações e possibilidades formativas à prática docente. 

A pesquisa bibliográfica, documental e de campo conduzem as discussões. Estas, a 

partir das observações em loco, diários de campo, das entrevistas semiestruturadas com seis 

professoras, dentre elas, três que lecionam na educação infantil e três que compõem a equipe 

gestora da escola. Incluem-se nas entrevistas ainda, três técnicos gestores da Secretaria de 

Educação do Município de Ariquemes. Entre histórias e memórias, a história oral segue 

consolidando as narrativas. No resguardo e preservação dos envolvidos na pesquisa, as 

professoras serão identificadas como “Docente”, seguidas da numeração. Quanto aos técnicos 

gestores, serão identificados como “Gestor”, seguido da numeração. 

O acervo metodológico contempla também a análise de documentos que regem a 

prática escolar, dentre eles o Projeto Político Pedagógico das escolas envolvidas na pesquisa e 

o Plano Municipal de Educação. A luz de Arroyo (2014), Freire (2005), as discussões ganham 

entornos e contornos em prol da problematização e melhoramento educacional no 

atendimento da criança do rural, dentre as pluralidades de infância. 

 

5.1 A escola rural de hoje: retratos da realidade no atendimento pré-escolar 
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Nas discussões apregoam-se as identidades e concepções dos envolvidos na pesquisa, 

tratando aqui de um dinâmico público que, entrelaçados socialmente, vivem em um espaço 

comum: o rural. No entanto, experimentam momentos diferentes da vida, em posições sociais 

que também se diferem, mas em um só lugar desembocam todas essas dinâmicas presentes 

neste espaço social: a escola. Cabem, nesse espaço, a figura dos docentes e dos profissionais 

que fazem educação das três principais escolas rurais da cidade de Ariquemes, as quais se 

constituíram como o local de pesquisa. Essas escolas apresentaram diferentes formas em suas 

configurações/definições, pois replicaram olhares, não só do ponto de vista, mas também do 

ponto de vida dos envolvidos na pesquisa.  

No ano de 2012 (IBGE/PNAD, 2010), o município de Ariquemes atendia 55,3% da 

população de 4 e 5 anos. As obrigações de ordem municipais amarradas pela Emenda 

Constitucional 59/2009 traziam no bojo a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete 

anos, bem como a sua implantação, progressivamente, até o ano de 2016. A universalização 

representava um grande desafio. No ano de 2015, o município de Ariquemes anunciava as 

suas limitações: "para atender o que a legislação preconiza o município terá dificuldade já que 

este atende pouco mais da metade da demanda” (ARIQUEMES, 2015, p.20).  

Os desafios de cumprimento das demandas assinaladas não representaram desafios 

apenas para alguns municípios. De modo geral, cada parte do Brasil desencadeou seus anseios 

e limitações no certamente da universalização da educação infantil.  Os números, em nível das 

grandes regiões, já demarcavam as limitações desse percurso. 

 

 
 

Quadro 1 - Escolarização de crianças de 04 e 05 anos de idade, Regiões do Brasil 

 

País/Regiões 2017 2018 

Brasil 90,2 91,7 

Norte 84,1 85,5 

Nordeste 94,1 94,8 

Sudeste 90,8 93,0 

Sul 88,1 88,9 

Centro-Oeste 84,4 86,9 

 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2017 

 

No quadro acima, podemos identificar que, no ano de 2017, a meta não foi 

alcançada. Os quantitativos demonstraram 91,7%, do atendimento da educação infantil da 
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população de quatro e cinco anos em todo o Brasil. Conforme o quadro destaca (Quadro 01), 

nenhuma região alcançou a meta lançada. Na região Norte, 15,0% das crianças não estavam 

na escola. Em uma dimensão macro, contemplando a estimativa geral da educação infantil, 

2017 demarcou 7,3 milhões de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos fora da escola. Contudo, 

é importante destacar que esses percentuais sofreram diminuições no comparativo de 2016 a 

2017. 

Em 2009, na cidade de Ariquemes (RO), o atendimento da educação Infantil 

compreendia apenas aos espaços urbanos e a carência fazia-se presente no cenário rural. Por 

força de lei, os municípios deveriam organizar-se para adequar-se ao que estava previsto na 

Emenda Constitucional 59/2009, a qual passava a dar nova redação ao inciso I do art. 208, da 

Constituição Federal (BRASIL,2009). Esta previa a obrigatoriedade do ensino de quatro a 

dezessete anos, o qual deveria ser implementado, progressivamente, até 2016. Dessa forma o 

dever do Estado, na garantia e na oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, 

sem requisito de seleção, recaia sob o poder público municipal de Ariquemes, sendo  

incumbido de ampliar a oferta de vaga na Educação Infantil, uma vez que esta passava a ser 

um direito da criança e dever do estado prover, conforme legislação em vigor.  

A promulgação do Plano Nacional de Educação, através da Lei n. 10.172, de 9 de 

janeiro de 2001, com validade para dez anos, frustrou os caminhos da educação, visto que 

houve limitações tantos nos traços legais como nos orçamentos públicos. De 28 de março a 1 

de abril de 2010, ocorreu a Conferência Nacional de Educação (CONAE), um espaço de 

discussão sobre os rumos que o país deveria tomar em todos os níveis de ensino. Dessa 

conferência saíram às diretrizes que deram origem ao novo Plano Nacional de Educação 

(PNE). Em 2014, foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação, através da Lei n. 13.005, 

de 25 de junho de 2014. 

No Município de Ariquemes, o primeiro Plano Municipal de Educação foi construído 

em processo aberto e interativo junto à sociedade civil. O mesmo foi organizado no ano de 

2010 e aprovado através da Lei Municipal n. 1.533/10 com duração de dez anos. Porém, com 

a aprovação da Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, o plano previu o alinhamento, a fim de 

rever metas e estratégias conforme fixado no artigo 214, da Constituição Federal. O Plano 

configurou-se como um mecanismo de equilíbrio entre a lei maior da educação e a 

materialização das metas essenciais na constituição de todas as esferas de educação, na busca 

de uma educação de qualidade para todos.   
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Após o processo de Polarização das escolas Multisseriadas o quantitativo 

contabilizava sete escolas rurais.  No ano de 2010, gradativamente as escolas polos que 

atendiam apenas ensino fundamental, passaram a ser implantada a educação infantil/pré-

escolar. A escola que primeiro recebeu os pequenos foi a Escola Spadari, que passou a receber 

a nomenclatura de Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Padre Angelo Spadari. 

No mesmo ano, através do Decreto de nº 7140 - de 12 de maio de 2010, é efetivada a 

alteração da nomenclatura da Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Anchieta, 

passando a ser nomeada de Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Esse decreto 

entrou em vigor segundo a data destacada, no entanto, tornou retroativo os seus efeitos ao dia 

04 de fevereiro de 2010.  

No ano de 2011, o Decreto de 10 de fevereiro altera a nomenclatura de mais uma 

escola que passa a ser atribuída o nome de Escola de Educação Infantil e ensino Fundamental 

Vinícius de Morais. No ano de 2012, outras 4 escolas polos passam a atender a educação 

infantil, sendo elas: Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mafalda Rodrigues, 

Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Arco Iris, Escola de Educação Infantil e 

ensino Fundamental Henrique Dias e Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Paulina Mafini. Isso totaliza o quantitativo de sete escolas que atuam na oferta de educação 

rural em Ariquemes. 

 

Tabela 2 - Quantitativo de número de crianças matriculadas do ano de 2010 a 2018 

escolas rurais Ariquemes 

 

Número de matrículas ano/Pré-escola Rural (2010/2018)   

Escola 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arco Iris  - - 20 19 12 08 17 12 19 

Henrique Dias 0 0 18 21 15 10 17 12 30 

Jorge Luiz Moulaz 14 12 17 18 14 22 26 24 28 

Mafalda Rodrigues 0 0 16 18 09 16 20 26 26 

Paulina Mafini - - 12 14 14 10 15 12 14 

Vinicius de Morais - 20 20 20 21 17 26 30 27 

Padre Ângelo Spadari 62 95 92 103 80 95 105 108 118 

Total  76 127 195 213 165 178 226 224 262 

 

Fonte: INEP. (Censo 2010; 2011; 2012; 213; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018. Dados organizados pela autora). 

(Ariquemes, 2018) 

 

Esta tabela demonstra claramente o quantitativo de atendimento das escolas rurais a 

partir do ano que cada escola passou a atender a educação Infantil. No primeiro ano, nota-se 

que o número de atendimento compreendia apenas duas escolas, totalizando 76 crianças 
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atendidas. No ano de 2011, há um aumento de atendimento quase duplicando o número de 

crianças atendidas, compreendendo apenas duas escolas. Foi somente em 2012 que todas as 

escolas rurais do Município de Ariquemes passaram pelo processo de  implantação da 

primeira etapa da educação básica.  Nos anos de 2016, 2017 e 2018, os números de crianças 

atendidas começam a demonstrar consistência, mantendo uma média estável de número de 

crianças atendidas, sendo que o maior pico de quantitativos de crianças atendidas é justamente 

no ano de 2018, que constituiu o atendimento de 262 crianças. 

Entre as sete escolas rurais, três fazem parte da pesquisa: A Escola Municipal de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental Arco Íris, Escola Municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental Mafalda Rodrigues e Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Vinícius de Morais. É essencial seguir rumo ao retrato da educação rural, no 

município de Ariquemes, evidenciando a apreciação das escolas rurais partícipes da pesquisa 

que, hoje, fazem parte da rede municipal de educação no atendimento da educação rural do 

município, principalmente no que concerne ao atendimento da educação infantil. 

A Escola Municipal de Educação infantil e Ensino Fundamental Arco-Íris, foi criada 

através do decreto 1773 de 16/07/92. Em 27/02/2012, pelo decreto de denominação 8555, 

passou a ser E.M.E.I.E.F. Arco-Íris, a instituição funciona sob o decreto de autorização 

014/2013/GAB/SEMED/25/06/2013 e Resolução Nº 05/C.M.E./ARQ/2016. Está localizada 

na área rural, Rodovia 257, km 42, travessão B 90, LC 60, Assentamento Migrante, 

Ariquemes – RO, aproximadamente 50 km de Ariquemes, sendo 40 km de asfalto e 10 km de 

estrada de chão (ARIQUEMES, 2018, p.5).  

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mafalda Rodrigues, 

regida pelo Decreto de Criação nº 6009 de 09.07.1993, em 27.02.2012; e sob o decreto de 

denominação nº 8556, passou a ser E.M.E.I.E.F. Está autorizada ao funcionamento através da   

Resolução de Autorização de Funcionamento nº 19/C.M.E./ARQ./2018, de 14.09.2018. 

Localizada na área rural, BR 364, Km 460 Gleba 02, Lote 12, Ariquemes-RO, 

aproximadamente 60 km de Ariquemes, com o trecho em asfalto na BR 364 (ARIQUEMES, 

2018, p.7). 

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Vinícius de Moraes, 

através do decreto de criação n° 60019, de 09 de julho de 1993. Decreto de denominação n° 

2934 de 08, de abril de 1999. Autorizada ao funcionamento através da Portaria de autorização 

024/2009/GAB/SEMED, de 11 de novembro de 2009. Fica, aproximadamente, 21 km de 

Ariquemes, sendo 4 km de asfalto e 17 km estrada de chão.   
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As referidas escolas apresentam, de início, os decretos que demarcam a partir de 

quando se tornam escolas polos. No entanto, o histórico das escolas traz em seu bojo suas 

estruturas fundantes desde seus primeiros passos como escola multisseriada/multigraduada. A 

escola Mafalda Rodrigues, enquanto escola multigraduada, foi criada pelo Decreto de nº 

2.075, de 21 agosto de 1979, com autorização de funcionamento através do parecer nº 168, de 

1981, homologado pela então Secretaria de educação e cultura, subsidiada na época pelo 

Território Federal de Rondônia (BRASIL,1981). Naquela época, a estrutura física da escola 

compreendia uma construção de madeira, em regular estado de conservação, com uma única 

sala de aula, onde funciona também a diretoria” (ARIQUEMES, 1979, p.1). Quanto ao âmbito 

pedagógico da escola “o corpo docente era constituído por uma única professora, com 1º grau 

incompleto; e o corpo discente por 34 alunos distribuídos entre a 1ª e 3ª séries do 1º grau, em 

uma única turma e um só turno.” (ARIQUEMES, 1979, p.1). Em um retrato geral do 

município, era este contexto de atendimento educacional rural que ocorria. 

Quanto à escola Arco Íris, usa-se o termo “oficialmente” (ARIQUEMES, 2018, 

p.12), para destacar que o seu funcionamento precedia a documentação oficial, vinda a partir 

do então decreto de criação de escola multigraduada/multisseriada, porém já tinha seu 

funcionamento movido principalmente pela comunidade. 

 

Quando as aulas iniciaram na escola, sua estrutura era de madeira, no chão batido, 

com apenas uma sala de aula, e pouco tempo depois através do Decreto de Criação 

1.773 de 16/07/92, a escola Multigraduada Arco-Íris foi fundada oficialmente, mas 

não houve mudança em sua estrutura. Contava com carteiras de dois lugares, de 

forma bem rústica, abrigando todas as turmas, pois apesar dos alunos serem 

separados por série, todos estudavam juntos em forma de classe multisseriada. 

(ARIQUEMES, 2018, p.12). 

 

O histórico da escola Vinicius de Morais também é remetido à oficialização dos 

documentos, que decretam a sua criação a partir do ano de 1993, nº 6009, de 09.07.1993. Os 

apontamentos efetivados na Proposta Política Pedagógica da escola flertam com a dimensão 

histórica e traz em seus escritos a participação ativa da comunidade na construção de escola, 

retratando nessas dimensões o povoamento de Rondônia/Ariquemes. Apresentam também as 

demandas educacionais movidas fortemente pela comunidade que faziam escolas, indicavam 

professores e ainda reivindicavam por melhores estruturas. A mobilização da comunidade que 

reflete a história da escola Vinícius de Morais é liderada pelo nome “Seu Bena”, na 

representação de uma comunidade que reivindicava uma escola para seus filhos. 
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As famílias foram crescendo, e como havia muitas crianças em idade escolar houve 

a necessidade de construir escolas. Então foi construída a primeira escola da região 

que era de palhas chamadas de Tapiris. Logo mais tarde começaram então, 

construindo pequenas outras escolinhas de primário nas linhas. Como muitas 

crianças moravam longe, iam a pé longas distâncias. Foi uma época em que só 

estudava quem tinha muita vontade. Depois de algum tempo era necessário que 

houvesse uma escola que pudesse oferecer ensino de 5ª a 8ª série do Ensino 

Fundamental. Francisco Crispim da Silva, conhecido como Seu Bena, montado num 

burrinho cavalgou 12 (doze) km para saber quantas crianças haviam terminado o 

primário e estavam paradas porque não tinha escola para continuar os estudos. Ele 

constatou que havia muitas crianças e então falou com o prefeito da época que era 

Janathan Roberto da Igreja, pedindo que fosse construída uma escola que pudesse 

oferecer de 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental. Construiu-se então a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Vinícius de Moraes. Ela foi construída a 500 m 

distante de onde está hoje a atual escola. Ela era feita de madeira, coberta com telhas 

de amianto. Com o passar do tempo tornou-se pequena para tantas crianças, isso fez 

com que Seu Bena fosse novamente falar com o prefeito, para que ele mandasse 

ampliar a escola. Porém o dinheiro que seria mandado para a ampliação da escola 

Vinícius de Moraes foi mandado para outra escola. Quando Seu Bena soube disso 

ficou revoltado, e foi queixar-se com o prefeito. O mesmo disse a ele que se 

quisessem arrancar a construção daquela escola para levar à escola Vinícius, eles 

podiam. Eles então fizeram conforme a proposta do prefeito. Desmancharam a 

escola na LC 52 e a trouxeram para a ampliação da Escola Vinícius de Moraes em 

sistema de mutirão. Ela assim funcionou durante 02 (dois) anos.  Em 1993 foi 

construída a escola de alvenaria, no local que ela está até hoje, depois disso a escola 

de madeira foi desmanchada. Seu Francisco Crispin da Silva trabalhou durante 06 

(seis) anos como presidente da APP, passados esses 06 (seis) anos ele entregou a 

escola para o Senhor Genovil Pereira de Souza que a partir daí passou a ser o novo 

presidente. O tempo passou e foi necessária, nova ampliação. No final do ano de 

2005 e no início do ano de 2006 concluíram a obra. (ARIQUEMES, 2018, p.14).   

   

As histórias das escolas rurais, as chamadas escolas multisseriadas/multigraduadas, 

têm a identidade da comunidade, que se organizava na construção das escolas, visando à 

busca constante de melhores condições de estudo para seus filhos e filhas, já que era 

praticamente impossível a migração para a cidade. Alguns até tentaram, mas o desassistido 

cenário urbano conseguia ser ainda mais cruel que o descaso vivenciado pelo rural, uma vez 

que as pessoas que arriscavam a vida na cidade não eram servidas pelas políticas públicas 

básicas a sobrevivência como empregabilidade, moradia e saúde. Muitos foram os que vieram 

de outros cantos do Brasil, migrando de suas terras com novas esperanças de um viver. A 

escola, por sua vez, trazia em sua dimensão o subsídio principal dessas condições melhores de 

vida. Desse modo, a educação era tomada com zelo, apreço e cuidado por parte dessas 

pessoas. 

 

A condição de migrantes retirantes e, sobretudo, de ocupantes em lutas por terra, 

teto confere ao novo lugar na cidade, no campo e na escola uma experiência, um 

sonho de uma vida melhor para toda a família, um lugar que materialize esse sonho. 

A escola faz parte dessa materialidade de seus sonhos de uma vida mais digna. 

Sonhos curtos na precariedade do lugar na cidade, do trabalho incerto, da falta de 

condições para viver infância/adolescência com dignidade. A materialidade da 
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escola e seu papel formados ou deformador merecem maior destaque nas teorias 

pedagógicas. (ARROYO, 2014, p. 251). 

 

Atualmente, a escola Vinícius de Morais tem um prédio em alvenaria, coberta com 

telha de amianto e de barro, cerâmica em sua maior parte, com rampa em algumas portas para 

atendimento de acessibilidade. O espaço físico é divide em 14 salas de aula, 01 sala para 

direção, 01 sala para a Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional, 01 sala com 

banheiro masculino e feminino para os professores, 01 sala para secretaria, 01 sala para 

biblioteca, banheiros feminino e masculino com adaptação para crianças menores de 06 (seis) 

anos, 01 cozinha com dispensa, 01 refeitório, 01 sala de auditório e uma sala de informática. 

É atendido um total de 472 alunos (ARIQUEMES, 2018). 

As estruturas da escola Mafalda Rodrigues, correspondem a  08 (oito) salas de aulas, 

todas climatizadas no ano de 2018, 01 sala de secretaria escolar, 01 sala da direção, 01 sala da 

coordenação pedagógica, 01 sala da orientação escolar, 01 sala do laboratório de informática, 

01 sala do laboratório de Ciências, 01 sala de professores, banheiros femininos e masculinos,  

01 cozinha (com despensa) e refeitório. No geral, a escola atende o quantitativo de 238 alunos 

(ARIQUEMES, 2018).  

Nessas escolas, as limitações compreendem aos banheiros, sendo apontados como uma 

dificuldade constituída ao longo da ampliação da própria escola, que no decorrer dos anos foi 

se preocupando com novas construções e não se alertou ao aumento de alunos atendidos e a 

necessidade de banheiros suficientes a esta demanda. Esta limitação é apontada na Proposta 

Política Pedagógica da escola como uma demanda recorrente, “faz se necessário a construção 

de novos banheiros, o prédio foi crescendo sem um planejamento de engenharia por parte do 

poder público municipal, aumentou-se a estrutura física e não pensaram na ampliação dos 

banheiros.” (ARIQUEMES, 2018, p.42). 

Quanto à escola Arco Íris, é composta estruturalmente por 04 (quatro) pavilhões 

contendo10 salas de aula, 01 sala para laboratório de informática, 01 sala para a biblioteca e 

01 sala de vídeo. A equipe gestora é alocada em apenas uma sala que acomoda a direção, a 

secretaria, a sala dos professores, a orientação Educacional e a coordenação Pedagógica, 

separadas por armários e forro de PVC. Possui banheiros feminino e masculino com 

chuveiros, escovódromo e um banheiro adaptado ao uso dos alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida. A cozinha e a despensa também compõem o acervo estrutural da 

referida escola. No entanto, sua situação estrutural é pouco favorável, pois se trata de uma 
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construção antiga. Existe também um refeitório, porém “foi construído com a doação de 

madeiramento de escolas inativas das redondezas” (ARIQUEMES, 2018, p.45).  

As três escolas não possuem espaços destinados a atividades livres, utilizam quadra, 

barracão e campo gramada em regime de cooperação com a associação das igrejas e 

comunidades que cedem seus espaços próximos à escola para fins de recreação. As escolas, 

no geral, são bem estruturadas, ficando apenas a escola Arco Íris dependente de algumas 

demandas, uma vez que os espaços da equipe gestora e também dos professores, ficam 

concentrados em uma única sala com precárias condições. Parte desse prédio trata-se da 

antiga escola multisseriada.  

Outro importante fator de preocupação está relacionado às condições da cozinha e do 

refeitório, os quais foram consolidados na estrutura antiga e reformados através de doações e 

mutirões. Pelo número de alunos, é essencial um olhar mais de perto para tal quesito. Essa 

demanda, além de vislumbrada na observação em loco, é também destacada na Proposta 

Política Pedagógica da Escola, acionada como um problema a enfrentar, na qual a proposta 

convalida a angariação de recursos como emendas parlamentares “temos urgência na 

demanda da construção de um prédio para atender melhor a comunidade escolar, temos o 

projeto e sempre estamos tentando angariar verbas para este fim” (DOCENTE 03. 

Ariquemes, RO, 03 de novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

Um importante destaque, no que rege a estrutura das escolas, faz menção aos espaços 

de brincar das crianças, como por exemplo o parquinho, que apenas a escola Vinicius de 

Morais possui, atualmente. 

 

Figura 5 - Parque da Escola Vinícius de Morais 

 

 
 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 
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Em relação à Escola Mafalda Rodrigues, o parque encontrava-se em um estado não 

muito favorável. Após a aprovação da construção de mais duas salas, o local onde o parque 

estava alocado viria a interferir nos espaços destinados às novas salas. Dessa forma, suprimiu-

se o parque para dar início ao trabalho de construção das referidas salas. Na escola Arco Íris, a 

situação era aparente. Tinha, anteriormente, um parque pequeno, com um escorregador e 

balanços. No entanto, com a exposição de sol e chuva e a falta de materiais para a sua 

manutenção ocasionou a perda praticamente total desse espaço.  

 
 

Figura 6 - Parque Escola Vinícius de Morais 

 

 
 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

Os gestores compreendem as situações estruturais da educação rural, no entanto 

comemoram em grande parte os avanços em relação às estruturas das escolas polos. “Existem 

demandas de construções, ampliações e adequações, as quais estamos buscando pouco a 

pouco soluções para melhor atendermos as demandas do rural, que em nossa agenda, tem 

sido prioritária” (GESTOR 01. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. Entrevista concedida 

à Andressa Lima da Silva). O canal de comunicação estabelecido com a gestão e com a 

comunidade, a qual compreende reuniões, exposições de metas e escuta da população para 

que seja possível, acrescenta que é preciso “nivelar as prioridades de acordo com a realidade 

de cada escola rural” (GESTOR 02. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. Entrevista 

concedida à Andressa Lima da Silva). 

As dificuldades das escolas rurais fazem menção às demandas de manutenção que, 

devido a falta de verbas para este fim e ainda as limitações de mão de obras desses serviços, 

acabam representando a perda de estruturas construída, como exemplo o próprio parque. As 
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escolas rurais foram polarizadas e tiveram significativas mudanças em suas estruturas, no 

entanto, ainda existem grande demandas desassistidas. Os espaços de escutas são essenciais, 

sendo necessários também servir às prioridades de atendimento aos apontamentos necessários 

ao rural. Um exemplo disso é a escola Arco Íris, que já tem mais de 16 anos de 

funcionamento e continua tendo que desenvolver parte das atividades do dia a dia escolar, 

ainda, na estrutura da antiga escola multisseriadas. Isso demonstra um certo descaso, por parte 

dos legisladores, no olhar remetido ao âmbito escolar rural da referida escola. 

 

 5.2 Transportes escolares e educação infantil: limites e possibilidades 

 

A polarização das escolas rurais, no Município de Ariquemes, teve muitos pontos 

positivos na visão de muitos gestores, pais, alunos e professores, principalmente no que rege a 

infraestrutura. Já no âmbito da distância das crianças da escola trouxeram grandes desafios 

para o transporte escolar. 

Nesses aspectos o desafio é ainda maior para a educação infantil, uma vez que se 

trata de crianças de quatro e cinco anos de idade, que para ir e vir à escola enfrentam, 

diariamente, traslados que variam de trinta minutos a uma hora e meia, isso quando as 

estradas estão transitáveis.  As rotas escolares, na maioria da situação, são estradas de difícil 

acesso. Cada escola possui mais de cinco rotas, incluindo crianças das mais variadas linhas. 

A secretaria de educação afirma ter disponibilidade de vaga para a educação infantil 

rural. No entanto, ressalta que não há consistência de frequência e matrículas, pois muitos pais 

desistem ou nem mandam seus filhos, preocupados pelo enfrentamento diário do transporte 

escolar “a pré-escola é um desafio, pois a distância da escola provoca insegurança nos pais. 

Essas crianças deveriam estar na escola obrigatoriamente desde 2016. Não é por falta de 

oferta. É o deslocamento que resulta em limitação” (GESTOR 01. Ariquemes-RO, 29 de 

outubro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

Sendo assim, a grande preocupação da educação rural, atualmente, tem sido o 

transporte escolar. Ariquemes aparentemente teria uma situação confortável por ter adquirido 

recentemente uma frota de ônibus novos. Infelizmente não é bem esse quadro que se 

apresenta no município, já que existem filas de ônibus na lista de manutenção. Outros fatores 

geradores de problemas dizem respeito às limitações quanto aos recursos, além da 

burocratização na manutenção mecânica. “Na administração pública a compra é bem menos 

complexa que os serviços, desta forma, consertar é sempre muito burocrático na 
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administração pública” (GESTOR 01. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. Entrevista 

concedida à Andressa Lima da Silva). 

Outro fator desafiador que corresponde às limitações do transporte, faz menção às 

estradas e pontes danificadas pelas fortes e constantes chuvas, que tornam o trajeto de ida e 

vinda à escola, cada vez mais precário, “as chuvas este ano  apresentaram-se de forma 

atípica, se prolongando ao longo das épocas do ano que previa o chamado tempo da seca” 

(GESTOR 02. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima 

da Silva). 

Discutir transporte público na educação rural é discutir o direito à educação, pois 

todas as limitações que vêm de encontro ao direito de estar na escola, certamente, devem ser 

tratadas com seriedade. A situação ficou ainda mais alarmante a partir do atendimento da 

educação infantil, porque se trata do transporte de crianças de quatro e cinco anos em horários 

não muito favoráveis à rotina infantil. Esse problema é destacado constantemente pelas 

escolas na Proposta Política Pedagógica como um dos grandes desafios da educação rural, 

pois tal fator incide diretamente na permanência dos alunos na escola. Nessa proporção, as 

escolas trabalham não somente na identificação desse problema, mas também no vislumbre de 

propostas de possibilidades que vinculem caminhos possíveis para resolução dessa 

problemática que tanto dificulta o trabalho com as crianças da educação rural. 
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Quadro 2 - Transporte escolar apontadas na Proposta Política Pedagógica de escolas 

rurais: Arco Íris e Vinícius de Morais 

 

Escola Arco Íris 

Problemas Prioridades Metas Estratégias/ações 
Cronograma 

de execução 
Monitoramento 

Falta de 

assiduidade dos 

alunos causada 

pela falta de 

transporte e 

estradas 

intransitáveis. 

 Buscar melhorias 

quanto à 

qualidade dos 

transportes 

escolares e buscar 

parcerias para 

manutenção das 

estradas, e com 

isso garantir 

assiduidade dos 

alunos e 

consequentement

e melhorar a 

participação dos 

alunos. 

Envio de 

documentos, para 

os órgãos 

competentes para a 

recuperação das 

estradas e pontes, e 

consertos dos 

veículos diante as 

necessidades. 

 

Fazer reunião com 

conselho escolar, 

pais e comunidade 

para tomar 

possíveis medidas 

visando garantir ao 

educando o direito 

de acesso a escola. 

No decorrer 

dos anos letivo 

de 2018. 

Equipe gestora e 

conselho 

escolar. 

Escola Vinícius de Morais 

Problemas Prioridades Metas Estratégias/ações Cronograma 

de execução 

Monitoramento 

Falha no 

transporte 

escolar. 

Que todos os 

alunos 

possam 

chegar à 

escola todos 

os dias   

 Interceder junto aos 

órgãos 

responsáveis. 

Contínua até 

que seja 

regularizado. 

 

 

Fonte: ARIQUEMES (2018, p. 150); ARIQUEMES (2018, p. 111). Organizado pela autora. (Ariquemes, 2018) 

 

As escolas refletem esta demanda do transporte escolar, principalmente a partir do 

atendimento da educação infantil. Muitas escolas tentam se desdobrar na busca de vislumbrar 

o melhor horário de atendimento à pré-escola. No período matutino as crianças acabam tendo 

que acordar muito cedo para estar no ponto. Geralmente as rotas mais distantes compreendem 

o horário entre cinco e cinco e trinta da manhã. O horário da tarde, aparentemente, demonstra 

ser de menos complexidade para a criança, no entanto, quando os problemas se remetem à 

ônibus atolado, o agravante é a chegada em casa ao longo da noite.  

“O calendário fica apertado, com ônibus quebrado e consequentemente os 

cancelamentos de aula” (DOCENTE 06. Ariquemes-RO, 05 de outubro de 2018. Entrevista 

concedida à Andressa Lima da Silva). O ano letivo toma grandes proporções ao ter que se 

consolidar em diversos sábados letivos, estiramentos de calendário e, muitas vezes, 
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adiantamento do início das aulas para cumprimento dos 200 dias letivos. Nesse âmbito, a 

secretaria destacou estar trabalhando, visando a garantia do direito de ir e vir para escola, 

organizando canais de debates junto à comunidade e ainda buscando parcerias para o 

melhoramento da manutenção das estradas junto à secretaria de obra.  

O transporte escolar é o grande desafio para a oferta da educação rural. A polarização 

positivou as estruturas escolares, mas distanciou a comunidade das escolas, tendo sérias 

consequências pedagógicas pelo fato da perda de aula constante dos alunos. A esses fatores 

somam-se, ainda, a desistência e faltas frequentes, não só das crianças da pré-escola. Enfim, 

toda a comunidade escolar sofre com essas limitações. O melhor para o rural deve partir do 

princípio básico das demandas desse espaço de vida e de cultura. As escolas gritam em seus 

documentos as demandas necessárias para o melhoramento de suas atribuições diárias no 

atendimento à comunidade, porém essa voz parece um tanto acalentada pela falta de ações 

que trabalhem em loco junto à escola, tanto no diagnóstico dos problemas como nas propostas 

e definições que, de alguma forma, venham saná-los. 

A representação da secretaria disse compreender as demandas do rural por já ter 

trabalhado em escolas rurais e assume que, muitas vezes, o distanciamento das pessoas que 

estão a desenvolver os suportes das escolas rurais são um tanto defasados no que rege ao 

entendimento da realidade vivida no rural. Acrescenta ainda que, hoje, tenta trazer essa 

realidade como uma problemática real, evidenciando isso à gestão atual, apontando-lhes a 

necessidade de um olhar diferenciado para o rural.  

 

5.3 Escolas multisseriadas e trabalho docente: “tinha que ser um herói” 

 

Entre histórias e memórias: quem são os professores do rural? Essa indagação que 

intensifica a pesquisa de maneira a desembocar, na sociedade, resultados que proporcionem 

os engates de aprimoramento educacional. Os docentes, suas histórias e memórias seguem 

impregnados de sentido. Quem são e como se fizeram ao longo de sua trajetória de vida e de 

prática pedagógica? Tudo isso são resquícios de um envolto no tempo que fortificam 

significados em suas vidas. Infância, família, escola, formação e a vida no rural, trazendo 

sentido para as ações atuais. Entendendo o universo de significados que os momentos da vida 

retratam e o quanto as memórias nos remontam a uma dimensão presente e futura. Presente 

porque nos dão pistas de como nos tornamos o que somos, e futura na intenção de entender 
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nosso papel na família, na escola, na sociedade, nos oportunizando entender nossa construção 

histórica.  

Entre trocadilhos de lembranças, risos e lágrimas, as palavras e expressões ganharam 

sentido, forma e significados. Impulsionaram a compreensão da docência como um dos 

importantes tripés que constituem a garantia da valorização das especificidades das crianças 

do rural. Os lampejos trazem interrogações. Quando o assunto é infância, que histórias 

encontramos nos fragmentos das memórias de infâncias de professores do rural? Quais os 

principais destaques atribuídos por eles para definir tal momento da vida? Como os resquícios 

de memórias da infância dos professores repercutem nas crianças de hoje pertencentes aos 

seus indultos? 

 Os docentes participantes da pesquisa se fizeram no meio rural, desde a infância.  

Dois docentes vieram para Rondônia nos anos de 1980. O retrato de uma vida desenhada no 

rural, inicialmente no sudeste e, posteriormente, no Norte do Brasil. “Minha infância foi no 

Espírito Santo, no sítio, sempre na zona rural. Minha primeira professora foi minha mãe, na 

pequena escola rural. O ginásio de quinta a oitava série, terminei na cidade. Quando 

terminei a oitava série, viemos para Rondônia, para Zona Rural de novo” (DOCENTE 01. 

Ariquemes-RO, 31 de outubro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

As memórias da infância fora de Rondônia não deixavam de ser rememoradas. Do 

Sul do Brasil, a lembrança de um tempo em que as famílias se juntavam nos sítios para 

assistir novela, enquanto as crianças brincavam no clarão da lua. “Lembranças boas dos 

contos e das brincadeiras de roda” (DOCENTE 02. Ariquemes-RO, 31 de outubro de 2018. 

Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

A docência para alguns representou um sonho de infância, alimentado por 

professoras que traziam boas lembranças. A primeira oportunidade de estar à frente de uma 

escola multisseriada na condição de professora, representava para muitos como uma 

conquista.13 

 

A docência pra mim foi um sonho de infância e uma necessidade financeira. Na 

localidade onde eu morava, que era rural, faltava professores, me procuraram para 

perguntar se eu queria ser professora, então me indicaram a fazer um teste, então 

eu passei e fui dar aula na escola multisseriada. Na época fazia uma prova, não era 

assim, professor formado. Se passasse já saia diretamente para escola, fizer 

matrícula e organizar o planejamento. (DOCENTE 03. Ariquemes, RO, 03 de 

novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

                                                 
13

 Optamos pela utilização do itálico nas entrevistas de demais documentos para maior destaque no que diz 

respeitos a parte das fontes utilizadas ao longo do processo investigativo.  
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Todos os docentes, aqui elencados, se fizeram na profissão, iniciando desde muito 

cedo os ofícios da docência. Entre convites e testes, todos eles trazem no currículo o professor 

leigo, a escola multisseriada e o fazer-se docente ao longo da trajetória da sala de aula. 

 

Chegamos aqui, eu tinha quinze anos e precisava de uma professora, não tinha 

ninguém para dar aula para as crianças, aí eu comecei a dar aula, era 

multisseriada, então dei aula até os meus 19 anos. Eu não podia nem ser registrada, 

eu não podia estar dando aula com 15 anos, eu trabalhava e os documentos era de 

outra pessoa. (DOCENTE 01. Ariquemes-RO, 31 de outubro de 2018. Entrevista 

concedida à Andressa Lima da Silva). 

 

Eu comecei, eu tinha só a quarta série, e não tinha como provar, então eu fui ao 

supletivo, fazer o teste, consegui fazer as provas e ainda pegar os resultados tudo no 

mesmo dia, para que eu pudesse ser contratada, foi o máximo! Eu precisava disso 

para dar entrada na papelada para ser professora. Naquela época não tinha 

professores formados, bastava você passar no teste. (DOCENTE 04. Ariquemes- 

RO, 03 de novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

 

 

A escola multisseriada e suas características evidenciam a polivalência docente e as 

várias formas de caracterizar o professor, a escola e a comunidade. Dentre tantas colocações 

desse universo escolar, remetemo-nos às definições do que era ser professor na escola 

multisseriadas. Relembrar um profissional que repartia o quadro, que deslizava o giz, que 

buscava a lenha, que acendia o fogo, que mexia a sopa e, na medida de fazer fazia-se, é 

simplesmente, vislumbrar as atribuições de um professor leigo que era responsável por tantas 

obrigações em um só espaço. É certo que lhe caia bem a definição de “herói” ao convalidar o 

poder de fazer tantas coisas sendo um só. 

 

Doze anos de trabalho no rural. As condições eram muito ruins, o professor rural, 

ele não era só professor, ele era professor, ele era diretor, ele era orientador, 

zelador, cozinheiro, tudo isso. Além de fazer reuniões com os pais, resolver 

problemas, porque estávamos longe da cidade, tinha uma diretoria na secretaria de 

educação, mas para encaminhar um pai. Tinha em torno de 40 alunos. Eu 

trabalhava 40 horas com as turmas de primeira e segunda série de manhã e terceira 

e quarta série à tarde. O quadro era dividido, para passar o conteúdo, tínhamos que 

se virar. O material didático era muito pobre, não tínhamos materiais didáticos, 

não tínhamos uma estrutura, as escolas eram precárias, não tinha água encanada, 

era poço.  O professor chegava e tinha que limpar tudo, organizar. Tinha que ser 

um herói para trabalhar da forma que era. (DOCENTE 06. Ariquemes-RO, 05 de 

outubro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

 

A partilha da constituição do que era a escola trazia, nas ações e vivências, uma 

comunidade que caminhava junto ao professor na resolução dos mais variados problemas do 

dia a dia. Se a escola era levada pelo vento, se faltava cadeiras, a comunidade se juntava e 

construía. Até mesmo a falta da lenha evidenciava resoluções conjuntas. Mesmo que as 
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atividades de obrigação docente correspondessem a diversas ações, a comunidade, sempre que 

era acionada, contribuía. As narrativas trazem a simplicidade das relações e resoluções dos 

problemas em prol da continuidade do funcionamento da escola. 

 

Fazíamos a comida no fogão a lenha. Bem no início, na sexta-feira a aula ia até as 

três para dar tempo de depois daquele período organizar a sala, limpar, e ir atrás 

de lenha para não atrapalhar durante há outra semana. No início tinha muita lenha 

em volta da escola. Mas depois não se encontrava lenha por perto da escola, tinha 

que ir muito longe para encontrar. Fizemos então uma reunião para resolver a 

problemática da lenha. Dentre as várias sugestões, teve um pai que era muito 

conhecido na comunidade, ele então disse: professor, quantos alunos são? Falei são 

40. Vamos fazer o seguinte para resolver isso. Todo dia cada aluno traz um 

pauzinho de lenha, então dá quarenta pauzinho de lenha. Foi uma estratégia que 

resolveu muito bem. Não tivemos mais problemas nesse sentido. Até que veio o 

fogão a gás, mas enfim, a gente resolvia essas demandas junto à comunidade. 

(DOCENTE 06. Ariquemes, RO, 29 de outubro de 2018. Entrevista concedida à 

Andressa Lima da Silva). 

 

A ida e a vinda dos professores para a escola multisseriada ocorriam dos mais 

variados meios de transporte, conforme aponta um docente entrevistado: “no início eu ia de 

carroça, depois de bicicleta e, depois de juntar um dinheirinho, compramos uma moto, então 

ficou tudo mais fácil” (DOCENTE 04. Ariquemes-RO, 03 de novembro de 2018. Entrevista 

concedida à Andressa Lima da Silva). Mesmo com escolas distantes, os professores tinham, 

simplesmente, de se organizar para chegar à escola, sem nenhum tipo de transporte ou 

incentivo, aponta um dos professores entrevistados: “morava 4 quilômetros da escola, ia e 

voltava de bicicleta. Professor de multisseriada não recebe nenhum benefício, nem pelo 

planejamento, pois trabalhávamos 40 horas e ainda tínhamos que planejar no período 

noturno.” (DOCENTE 06. Ariquemes-RO, 05 de outubro de 2018. Entrevista concedida à 

Andressa Lima da Silva). 

Quanto às formações continuadas, as definições dos docentes contrariam a existência 

de formações continuadas, definindo-as com outros termos e descrevendo suas composições e 

formatos: “não, em 84, 85, 86 não tinha formação, na verdade eram reuniões informativas 

para ensinar a fazer os diários” (DOCENTE 01. Ariquemes-RO, 03 de novembro de 2018. 

Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva).  

 
Não existia formação continuada, apenas capacitação que acontecia no início do 

ano. Era formas de oficinas, algumas estratégias de trabalho. Tínhamos encontro 

trimestrais para discutir os conteúdos do bimestre, era mais para treinar, para 

aprender o conteúdo, pois os professores não tinham formação e tinham dificuldade 

para ensinar, então os treinamentos era para aprender o conteúdo para poder 

ensinar. (DOCENTE 06. Ariquemes, RO, 05 de outubro de 2018. Entrevista 

concedida à Andressa Lima da Silva). 
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Todo início de ano a gente tinha uma capacitação que ficávamos em Ariquemes 

durante uma semana. Tirava dúvidas, pois tinha muitos professores que tinham 

muitas dúvidas, pois os testes eram apenas para ver se o professor dominava a 

disciplina para trabalhar com as crianças, mas no decorrer do ano surgia muitas 

dúvidas, então eles faziam um estudo e tiravam as dúvidas. A gente sabe que não 

era igual uma formação, pois quando eu comecei só tinha a quarta série. 

(DOCENTE 03. Ariquemes, RO, 03 de novembro de 2018. Entrevista concedida à 

Andressa Lima da Silva). 

 

Embora os encontros de capacitação fossem mais voltados à manutenção do 

conhecimento frente às limitações de formação dos professores, no intento de ensinar o 

conteúdo a ser desenvolvido pelos professores no dia a dia das escolas multisseriadas, outras 

proposições faziam parte dos encontros. E, por vezes, as que mais se destacavam eram 

atividades de ordem burocrática, ensinando as estruturas de planejamento, os quais, muitas 

vezes, elaborados pela Secretaria de Educação, no intuito de suprir as limitações dos 

professores, se assim fosse o caso.  

O acompanhamento da equipe técnica da prefeitura em relação às escolas 

multisseriadas eram mais definidas como fiscalização do que suporte pedagógico. As visitas 

eram em média uma vez por mês, definidas pelos docentes como visitas fiscalizadoras: “eles 

chegavam, olhavam o caderno de planejamento, o diário de classe, o caderno dos meninos e 

tomavam leitura das crianças. Eles não sentavam para discutir proposta e possibilidades. 

Era para fiscalizar mesmo” (DOCENTE 02. Ariquemes-RO, 31 de outubro de 2018. 

Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

As oportunidades de formação possibilitaram a formação em nível de magistérios aos 

docentes, através de programas de governo que tinham como objetivo a formação dos 

professores leigos que atuavam na educação básica. 

 

Quadro 3 - Formação dos(as) professores(as) participantes da investigação 

 

Definição Formação magistério Formação superior 

DOCENTE 01 PROFORMAÇÃO Pedagogia / FIAR 

DOCENTE 02 PROFORMAÇÃO Pedagogia / FIAR 

DOCENTE 03 PROFORMAÇÃO Pedagogia / PROACAPE 

DOCENTE 04 PROFORMAÇÃO Pedagogia / PROACAPE 

DOCENTE 05 FENIX Pedagogia / PROACAPE 

DOCENTE 06 LOGOS II/FENIX Pedagogia / Fiar 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

Após o processo formativo, todos os professores envolvidos na pesquisa fizeram 

concurso e, a partir de então, passaram a compor a equipe efetiva da Secretaria de Educação 
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do Município de Ariquemes. E, desde quando iniciaram na educação rural, permanecem até 

hoje lotados nas escolas pólos do município, no desenvolvimento da educação infantil rural de 

Ariquemes. 

 

5.4 Formações continuadas: as perspectivas para a educação infantil rural 

 

Somada à formação requerida pela lei que engloba a formação inicial dos professores 

da educação infantil rural, a formação continuada é essencial na busca da qualidade. No geral, 

a situação do Município de Ariquemes, em uma visão macro de todos dos docentes da rede 

Municipal, mais de 92% dos professores possuem o nível superior (ARIQUEMES, 2015, 

p.35). Evidenciando a realidade do rural, os docentes lotados na educação infantil rural das 

sete escolas possuem contrato efetivo, consta no quadro de servidores da Prefeitura Municipal 

de Ariquemes um total de 100% dos professores com formação superior, estando dentro das 

prerrogativas e perspectivas lançadas pelo Município (ARIQUEMES, 2015). 

 

Tabela 3 - Lotação e formação atual das professoras da educação infantil rural do 

município de Ariquemes 

 

Escola 
Quantitativo 

docente 
Formação 

Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Arco Iris 
01 Magistério/Pedagogia 

Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Henrique Dias 
02 

Pedagogia/Pós-

graduada 

Pedagogia 

Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Jorge Luiz Moulaz 
01 Pedagogia 

Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Mafalda Rodrigue 
01 Magistério/Pedagogia 

Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Paulina Mafini 
01 Pedagogia 

Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Vinicius de Morais 
01 Magistério/Pedagogia 

Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Padre Ângelo Spadari 
05 

Pedagogia 

Pedagogia 

Pedagogia 

Pedagogia 

Pedagogia 

 

Fonte: Secretaria de Educação do Município de Ariquemes, setor de lotação dos professores do Rural do ano de 

2018. Dados organizados pela autora. (Ariquemes, 2018) 

 

Quanto à formação continuada oferecida pela Secretaria de Educação do Município de 

Ariquemes, envolve o total de 240 cursistas. No que confere à educação infantil, o 



 

 

105 

quantitativo é de noventa e cinco docentes, sendo que 12 desses pertencem ao quadro de 

professores da educação rural. O sistema de formação continuada segue dentro das 

prerrogativas do PENAIC, cada turma é assessorada de um técnico da Secretaria de Educação 

do Município que desemprenha a função de formador. O conteúdo metodológico da formação 

deriva-se da parceria da Universidade de Brasília. Entretanto, uma das maiores limitações no 

quesito formação continuada é a descontinuidade de programas, uma vez que as parcerias 

nem sempre se solidificam por longas datas, dando margem para novas negociações e ofertas 

de formação continuada, resultando em interrupções formativas constantes (ARIQUEMES, 

2015). 

As formações oferecidas pela Secretaria do município devem ser aderidas nos vários 

segmentos que são ofertados, fazendo parte das atividades docentes. Tais atividades são 

alocadas no calendário escolar, compreendendo o quantitativo de seis encontros/ano para os 

docentes da educação infantil (urbano/rural).  

As limitações referentes às formações continuadas continuam pontuadas ao olhar da 

Secretaria de Educação do Município, conforme aponta um dos gestores entrevistados: “a 

materialização da formação, a ideia é que seja sempre conjunta, prática e teórica, as visitas 

ficam limitadas pelas muitas demandas dos coordenadores em outros segmentos da 

secretaria, outros programas, o que confere limitações no acompanhamento formativo.” 

(GESTOR 03. Ariquemes-RO, 30 de outubro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima 

da Silva). O acompanhamento da escola rural traz limitações ainda maiores em sua efetivação, 

aponta um outro gestor participante da pesquisa: “as dificuldades de acompanhamento às 

escolas rurais tendem a se demonstrar mais acentuada, pois são sete escolas em locais 

distantes uma da outra, correspondendo a uma demanda de estrutura, principalmente vincula 

ao transporte”. (GESTOR 02. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. Entrevista concedida à 

Andressa Lima da Silva). 

Os dias de formação para os docentes do rural que residem no rural são tidos como 

desafiadores, pois os encontros ocorrem na cidade e tanto o translado como a alimentação ao 

longo do dia ficam a encargo dos docentes. Os docentes partícipes da pesquisa são residentes 

do rural, e sinalizam as limitações existentes para estarem presentes na formação.  

Os aportes destacados das observações apontam, primeiramente, para a chegada das 

cursistas que lecionam e residem no rural. Percebeu-se que, embora o horário de início 

estivesse marcado para às sete e trinta, muitas professoras chegavam entre oito e nove horas, 

apressadas e com o semblante de preocupadas. Muitas delas também saiam em torno de 40 
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minutos antes do término da atividade. Notou-se que as professoras do rural que chegavam 

uma hora e meia após o início do curso, eram as mesmas que saiam mais cedo para o retorno 

de suas casas. 

Dessa forma, os olhares demonstram alguns desencontros quanto à interação e 

inclusão de docentes do rural em espaços e tempos que possibilitem aos mesmos de, na 

íntegra, participarem de uma formação que os atenda. Se há limites em adequações de 

horários, pedagogicamente, os saberes seriam voltados para o fazer docente no rural? Fica o 

questionamento aberto para que seja possível problematizar, às vistas reais, se a possibilidade 

do processo de ensino a aprendizagem está intimamente ligada ao construto da formação da 

prática docente. 

Nestes termos, quando o assunto é a peculiaridade do rural, a problematização 

remete-se à adequação não unicamente advinda dos docentes para a formação, mas ao 

contrário, dos desdobramentos da formação no atendimento das peculiaridades dos 

professores do rural. Diante disso, um dos gestores participantes da pesquisa aponta que: “Aos 

docentes do rural, o horário da chegada e da saída é flexibilizado, sendo permitido aos 

cursistas do rural à chegada uma hora depois e a saída meia hora antes do término da 

formação, para possibilitar um translado de vinda e retorno para casa  mais seguro.” 

(GESTOR 03. Ariquemes-RO, 30 de outubro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima 

da Silva). Embora as adequações do horário pareçam pontuais, os ganhos do tempo implicam 

na perda da formação, pois mesmo adequando horários, a formação segue o mesmo roteiro e o 

professor que chega posterior não usufrui as horas perdidas da formação.  

Referente à formação continuada da qual fazem parte, os docentes destacaram, de 

modo geral, que muitos aportes metodológicos que são problematizados nas formações como 

o brincar de faz de conta, o contar histórias e as alternativas de trabalhos com sequências 

didáticas, são muito pontuais às crianças do rural, que se envolvem de forma interativa nessas 

propostas. No entanto, boa parte dos docentes cursistas que trabalham com a educação infantil 

no âmbito urbano dizem não terem bons resultados ao trabalharem com tais proposições. 

Diante disso, muitos docentes ficam retraídos para dizer que as crianças das quais trabalham 

gostam muito do faz de conta, gostam muito de histórias, conforme depoimento: “fico 

receosa de dizer do sucesso e envolvimento que essas atividades exercem nas crianças do 

rural e parecer que estou desmerecendo ou contrariando as colegas” (DOCENTE 01. 

Ariquemes-RO, 31 de outubro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 
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Essas pequenas limitações servem apenas de exemplo para a compreensão da 

necessidade de desempenhar as diferenciações entre o rural e o urbano, na intenção de 

proporcionar, embora uma formação conjunta, mas que não perca as especificidades de cada 

um. Ou seja, repensar práticas pedagógicas que contemplem o urbano e rural. 

A adequação no atendimento das peculiaridades rurais ainda aparenta um desafio à 

gestão, a qual assume não ter desdobramentos pedagógicos na formação continuada que 

venha ao encontro das peculiaridades do rural, mesmo entendendo essa demanda como 

necessária: 

 

Sabemos das diferentes realidades no processo de ensinar, se cada professor já traz 

uma subjetividade, imagine uma sala com trinta crianças? Entendemos que é 

preciso problematizar para que possamos nos aproximar o máximo possível de uma 

formação que atenda às peculiaridades de cada realidade escolar, sendo isto uma 

meta da secretaria. Cresci no rural, também me fiz profissionalmente neste espaço. 

Hoje desempenho uma função na secretaria, e entendo esta necessidade como 

básica para uma educação que tenha significados para criança. (GESTOR 02. 

Ariquemes, RO, 29 de outubro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da 

Silva). 

 

As professoras que estão à frente da educação infantil, das três escolas que fazem 

parte da pesquisa, sempre moraram e trabalharam no rural. Elas trazem em seu bojo propostas 

práticas de trabalhos que viabilizam as especificidades da criança do rural, pois vivem e 

experimentam a realidade do mesmo espaço. Exploram atividades compreendendo o brincar, 

o faz de conta, a roda de conversa, os brinquedos pedagógicos. A observação do dia a dia 

escolar nos permitiu observar que são sempre momentos felizes e de grande envolvimento das 

crianças. A professora brilha os olhos ao definir seus alunos e as atividades das quais gostam 

de fazer: “as crianças amam os brinquedos de montar e em sua maioria montam curral, 

fazenda, caminhões, estradas, rios e espaços de vivências do rural, acho tudo isso lindo.” 

(DOCENTE 05. Ariquemes-RO, 05 de outubro de 2018. Entrevista concedida à Andressa 

Lima da Silva). 

As formações continuadas ainda são limitadas quanto às possibilidades do rural, não 

efetivando proposições reais de cada realidade: rural e urbano. Compreender adequações de 

horários que indicam perda do processo formativo por falta de adequação de locais e horários 

que abracem as especificidades de cada espaço é um desafio. Tal situação precisa ser 

problematizada e repensada para o melhor atendimento das demandas do rural. Diante disso, 

os prejuízos não são maiores justamente por se tratar de profissionais que não apenas 

desempenham a docência, como também moram no rural e passam por todas as 
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peculiaridades de transporte, formação e dia a dia escolar, ou seja, vivem a mesma realidade 

dos seus alunos. Também é essencial o fortalecimento da resiliência desses profissionais ao se 

atentarem à situação de como sua prática pedagógica deve e precisa ter o espaço nas pautas 

formativas como um lugar que se difere das características urbanas, mas que possuem o seu 

valor tanto quanto qualquer outro espaço de vida.  
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6 ENTRE HISTÓRIAS E MEMÓRIAS: QUEM SÃO AS FAMÍLIAS DO RURAL? 

 

Remexo com um pedacinho de arame nas minhas 

 memórias fósseis. 

 Tem por lá um menino a brincar no terreiro 

 entre conchas, osso de arara, sabugos, asas de caçarolas, etc. [...] 

O menino também puxava, nos becos de sua aldeia, por um barbante sujo, umas latas tristes. 

 [...] O menino hoje é um homem doutor que trata com física quântica. 

 Mas tem nostalgia das latas. 

 Tem saudades de puxar por um barbante sujo 

umas latas tristes. [...] 

  Manoel de Barros (2001, p. 47). 

 

Com o objetivo de identificar e analisar os fragmentos das memórias de infâncias dos 

pais das escolas rurais, esta seção traz o desdobramento das infâncias do rural vivenciada 

pelas famílias, com um recorte temporal entre 1980 a 1990. Os subsídios metodológicos 

fazem menção às entrevistas semiestruturadas e aos blocos da mala das memórias. As 

categorias de análise que permeiam as discussões constituem-se em: o caminho da escola; os 

significados da escola; e por último, o trabalho e as contradições que recaem no contexto 

escolar. Por meio da história oral, os fragmentos da memória de um tempo de infância 

caracterizam e narram momentos em que a cultura infantil dava asas às brincadeiras 

remontadas em situações não muito casuais, mesmo assim traziam, na difícil realidade do 

rural, o resguardo de um brincar criativo. Brinquedos e brincadeiras que surgiam da realidade 

rural. O longo caminho de ir e vir da escola, as interações e brincadeiras que surgiam entre o 

caminhar. A escola era vista como um lugar importante que previa, não apenas, a garantia do 

estudar, mas também um espaço de brincar. A triste realidade de uma infância que era 

envolvida nas limitações econômicas familiares e precisava entrar cedo no mundo do 

trabalho. O resultado disso era, muitas vezes, o abandono da escola. Outro fator relevante para 

a evasão escolar daquela época eram os matrimônios, os quais tiravam as moças da escola 

para a maratona dos cuidados da casa e dos filhos.  

 

6.1 Mala das memórias, a coleta de materiais em campo  

  

 Inicio este escrito com as narrativas de maneira a trazer nas palavras parte dos 

significados da vida de tantas pessoas que se (re)fizeram nas terras rondonienses. Famílias 

vindas de diversas regiões do Brasil em busca de terras. A semente que tinham “era a 

esperança”, estas regadas com persistência, no intuito de colher melhores condições de vida. 
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Assim foi o fazer deste estado de riquezas: Rondônia; assim se fez também o município de 

Ariquemes. Uma cidade de 41 anos de existência. Fez-se em meio a esse povoamento 

rondoniense, local de muitas histórias e memórias. 

A memória como história, relatos e/ou narrativas, um importante viés por meio da 

oralidade, um lugar de rememorar, um espaço de consolidação por meio da mala das 

memórias14. 

 

Acredito na história oral precisamente porque ela pesquisa a memória de indivíduos 

como um desafio a essa memória concentrada em mãos restritas e profissionais. E 

penso que parte de nosso desafio é o fato de que realmente encaramos a memória 

não apenas como preservação da informação, mas também como sinal de luta e 

como processo em andamento. Encaramos a memória como um fato da história; 

memória não apenas como um lugar onde você ‘recorda’ a história, mas memória 

‘como’ história. (FERREIRA; FERNANDES; ALBERTI, 2000, p. 69). 

 

Utilizou-se as ferramentas da história oral por meio de entrevistas semiestruturadas 

que foram realizadas com 6 famílias, um processo de dar vez e voz a quem pouco foi 

escutado, os camponeses. Os nomes dos colaboradores partícipes das entrevistas foram 

substituídos por adjetivos que resumem as forças dos mesmos, retratadas em suas memórias; 

momento em que destacam os difíceis momentos outrora vividos, muitas vezes desassistidos 

de seus direitos.  

Através da mala das memórias-espécie de oficina desenvolvida na escola por meio de 

um projeto de extensão - uma das etapas para a coleta de diversos documentos, foi possível 

obter a participação de 32 famílias. As transcrições das narrativas da mala das memórias 

contaram com significativo acervo histórico dos participantes colaboradores. No resguardo da 

identidade de cada família, as narrativas foram identificadas e selecionadas em blocos, muitos 

deles traziam mais de uma narrativa. 

Parte dos colaboradores recorreram à escrita, outros aos desenhos e alguns utilizaram 

tanto a escrita quanto os desenhos. Ao utilizar-se das memórias, as referências para nossos 

registros seguiram os critérios de grau de parentesco das famílias, (pai, mãe, vó, vô, tia, tio) 

para categorizar os 32 blocos produzidos em atividades de campo. 

                                                 
14

 Foram entregues às famílias uma mala feita em tecido, carregando os escritos “mala das memórias” 

acompanhada de caneta, régua, lápis, borracha e um bloco de anotações com um pequeno convite às famílias 

para falar da sua infância, das brincadeiras e de como era a escola de sua época. Deixamos em aberto às famílias 

a possibilidade de enviar na mala das memórias, além dos escritos, fotos, objetos e brinquedos que fizeram parte 

de sua infância. Os intermediários dessa atividade foram as crianças da pré-escola das três escolas rurais, 

participantes também do projeto de extensão: “O resgate do brincar no rural”. O referido projeto proporcionou às 

famílias um momento de integração das gerações, momento oportuno para compartilhar, com as crianças, as 

recordações de seu tempo de infância e, ainda, as crianças partilharem das brincadeiras que mais gostam hoje.  
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As famílias participantes da investigação são residentes no rural e têm suas crianças 

matriculadas na pré-escola das três escolas rurais do Município de Ariquemes/RO envolvidas 

na pesquisa. 

A pesquisa objetivou analisar, nos fragmentos de memórias das famílias, as 

significações de infâncias atribuídas às escolas multisseriadas rurais nas décadas de 80 e 90. 

“O caminho da escola” é o grande desfecho que caracteriza os significados da escola, 

revelando-se como um achado da pesquisa. O caminho é evidenciado nas memórias como um 

espaço de brincadeiras e interações das crianças. Embora a distância do percurso de casa até a 

escola fosse grande, alguns somavam 15 quilômetros, tal fator não limitava o entusiasmo das 

crianças pela escola. 

 Os lampejos das memórias desdobram-se em interrogações: quando o assunto é 

infâncias e escola, que histórias encontramos nos fragmentos das memórias das famílias do 

rural? Quais as pluralidades do mundo infantil daqueles que viveram e vivem no meio rural? 

Como os fragmentos de memórias de um tempo de infância dos pais repercute no pensar das 

crianças e nos significados da escola rural nos dias de hoje? 

Tantas indagações nos proporcionaram registros dos diversos tempos de uma trajetória 

através do olhar de quem experimentou, na condição de aluno da escola multisseriadas, o ir e 

vir, o brincar, o ser criança. 

As infâncias, a família, a escola e a vida no meio rural são carregadas de sentidos do 

passado para o presente. Entre relatos, fotos e documentos notam-se as variáveis dos tempos.  

As memórias da escola do passado renascem na projeção de sonhos de acessos aos 

conhecimentos das famílias em relação aos filhos e netos. 

Em muitos casos, os sonhos foram engolidos pelas necessidades inerentes à própria 

sobrevivência.  Um tempo em que o alimentar dependia do plantar, o sobreviver dependia da 

força do trabalho de sujeitos, inclusive dos pequenos. Foram emocionantes as palavras dos 

camponeses que recordam o passado e, por um momento, avistam a velha escola rural coberta 

de palha e expressam: “eu queria ter estudado”. 

 

6.2 Entre passos e percalços, risos e brincadeiras: os caminhos da escola  

  

Que significados agregam o caminho da escola? É oportuno iniciarmos com esta 

indagação. Este tão mencionado caminho da escola é revelado nas escritas das memórias 
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como um espaço de lembranças. O tempo, como sempre, também dinamiza as histórias, os 

espaços, os valores, as estruturas e, é claro, o próprio caminho da escola.  

Nuances do tempo perpassam cada fragmento de lembrança, dando conotações que 

embalam comparações ao som das vozes dos pais e avós que trazem, no ápice da lembrança, a 

comparação e os entrelaces entre o passado e o presente. “Naquela época não tinha ônibus, 

todo mundo vinha a pé, todo mundo saia cantando e brincando pelo caminho da escola” 

(VITÓRIA. Ariquemes-RO, 12 de novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima 

da Silva). Cantarolando e brincando, seguiam sob a cobertura do céu. Faziam o trajeto no 

desvario do tempo, sob o sol ou a chuva e, ainda assim, as comparações acentuam a alegria do 

bom tempo. 

 

Andava a pé, não tinha ônibus na linha. Depois do passar do tempo colocaram 

carros/kombis na linha, mais antes, quando era de pé que fazia o caminho, a gente 

ia brincando pela estrada a fora e tomava chuva, chegava molhado na escola! Os 

materiais molhavam, tudo molhado! Sujavam de barro, mas era tudo alegria. 

(BLOCO 22, PAI. Ariquemes, RO, 07 de novembro de 2018. Concedido à Andressa 

Lima da Silva). 

 

Na romântica obra Pinóquio, de Collodi, podemos verificar a peculiar analogia entre 

estrada e caminho. Desse modo o caminho conota um importante sentido. 

 

Nas estradas, uma alegria, uma bagunça, um alarido de enlouquecer! Bandos de 

moleques por toda parte: uns na bolinha de gude, outros jogando bola, outros 

atirando pedrinhas, sobre velocípedes, sobre cavalinho de pau; outros, ainda 

brincando de cabra cega, de pique, gente vestida de palhaço, gente que engolia fogo, 

quem recitava, cantava, fazia piruetas, caminhava de mãos no chão, de perna para o 

ar; rodavam argolas, passeavam, batiam palmas, assoviavam, imitavam o canto da 

galinha, quando põe o ovo, resumindo: tal pandemônio, tal algazarra, tamanha farra 

endiabrada que era preciso pôr algodão nos ouvidos para não ficar surdo. 

(COLLODI, apud AGABEM, 2005, p. 81). 

 

Assim como no romance, uma estrada repleta de brincadeiras, é também a descrição 

do caminho da escola externada nas narrativas: “gostava de brincar de bolinha de vidro, 

jogava no caminho da escola” (BLOCO 04, PAI. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. 

concedido à Andressa Lima da Silva). No tempo dos avós e pais, esse caminho tinha suas 

peculiaridades. A velocidade da chegada na escola contava com o ritmo das passadas, então, 

entre passos e percalços, o destino era um só: a escola. A escola era longe, com distâncias que 

variavam entre 3 a 15 quilômetros. 

É certo que a distância da escola se apresentava como uma dificuldade, porém, as 

narrativas nos permitem entender que o caminho da escola era repleto de brincadeiras. 
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O recorrente caminho da escola é sempre visto como um espaço de lembranças, risos e 

diversões. Sim! Era um espaço de brincar! Ele conferia à criança o lugar de ser criança. Na 

verdade, era uma espécie de resistência em resposta às limitações de viver as infâncias, pois 

por mais que não existisse a garantia de brincar, assim mesmo eles brincavam. Tais cenas 

representam a constante luta pela infância, pelo direito de um tempo despreocupado com a 

produção da sobrevivência e contra a sua abreviação e sua exploração (LEONTIEV, 1978). A 

alegria já iniciava ao caminhar em direção da escola, deixando para trás, por algumas horas, o 

escopo de não poder ser criança diante de um contexto capitalista que exigia o trabalho da 

criança no meio rural. De fato, era uma luta pela infância. 

 As brincadeiras até encurtavam o caminho, aponta uma das mães entrevistadas: 

“naquele tempo ia pra escola a pé. Sempre tinha vizinhos que iam junto. Conversando e 

brincando, o caminho parecia mais curto” (BLOCO 32, MÃE. Ariquemes-RO, 08 de 

novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). Como em uma época distante, eles 

relembravam dos tempos da escola: “na época que eu estudava, ia para a escola de pé, 

andava 6 quilômetros a pé, no caminho a gente costumava brincar bastante” (BLOCO 29, 

VÓ. Ariquemes-RO, 08 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). Não só 

as idas carregavam alegrias, as vindas também anunciavam alegrias de festa: “todo mundo ia 

e vinha a pé, era aquela felicidade o caminho da escola” (LUZ. Ariquemes-RO, 07 de 

novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

Muitas coisas aconteciam no trajeto. As crianças faziam das estradas um espaço de 

vida e de interação, de sonhos e diversões. As merendas que levavam para escola muitas 

vezes se perdiam junto a fome de um longo e alegre caminho. 

 

Quase toda minha infância morei no sítio, estudava na escola e era longe, íamos 

todo mundo de pé, em torno de seis crianças, era muito divertido, íamos brincando 

no meio da estrada, levávamos merenda, comíamos no meio da estrada, nem 

esperava chegar à escola. Nós ficávamos trocando as merendas. (BLOCO 21, 

MÃE. Ariquemes, RO, 07 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da 

Silva). 

 

Não foram apenas nas escritas e nas narrativas que o caminho da escola exibiu sua 

tão recorrente presença. Entre traços e traçados, cores e formas ele se consolidou, 

sensibilizando olhares de ternura. 
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Figura 7 - A escola e seus caminhos 

 

 

 

Fonte: (BLOCO 17, Mãe. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. concedido à Andressa Lima da Silva) 

 

 Na intenção de dizer qual era o significado da escola, os entrevistados, quase sempre, 

usavam a expressão pelo caminho, pela estrada: “ah! Eu gostava, assim, das brincadeiras nas 

estradas com os coleguinhas” (PERSISTÊNCIA. Ariquemes-RO, 13 de novembro de 2018. 

Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

Então a pergunta aos nossos olhos talvez não sucumbisse olhares para esse momento, 

porém os significados das idas e vindas não passaram despercebidos nas memórias de quem 

vivenciava cada passo do trajeto. Brincar, correr, merendar, sem mediações, eles se permitiam 

ter um momento, uma das experiências da infância. 

É evidente que, no caminho de diversão de algumas crianças, também havia momentos 

difíceis. Algumas famílias moravam mais isoladas e as crianças tinham que fazer o trajeto 

sozinhas, ou na companhia da mãe, conforme aponta um dos pais entrevistados: “eu já 

cheguei a andar 8 quilômetros com minha mãe para ir para a escola. Depois vim embora 

para outro lugar que a escola era 3 quilômetros de distância” (BLOCO 30, PAI. Ariquemes-

RO, 08 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

A comparação entre as nuances do tempo de escola dos pais e avós e da escola atual, 

das crianças de hoje, não é arrebatada simplesmente por olhares de um tempo bom. Há os que 

olham pelas brechas do tempo, com risos discretos e profundo sentimento, que denunciam as 

dificuldades de um tempo em que não se tinha perspectivas melhores de vida. Tempo em que 

as crianças partilhavam da sobrevivência de suas famílias, lutavam, trabalhavam junto aos 

pais, dia a após dia pelo comer, pelo vestir, pelo viver. Quilômetros caminham rumo à escola, 

pois a esperança parecia ter endereço certo: a escola. 
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Ah! Muito diferente de antigamente! Muito bom hoje, há os ônibus da escola pra 

carregar as crianças, antigamente andávamos sabe quantos quilômetros? Era mais 

de 15 quilômetros, éramos pequenos para estudar a pé, a gente ia correndo um 

atrás do outro pela estrada a fora, às vezes descalços, quando tinha uma sacolinha 

de açúcar por que era muito difícil né, pra colocar os cadernos dentro. Às vezes 

quando tinha uma sacolinha de arroz, Ave Maria! Todo mundo queria uma sacola. 

(ESPERANÇA. Ariquemes, RO, 06 de novembro de 2018. Entrevista concedida à 

Andressa Lima da Silva). 

 

Pés descalços, livros embalados em sacolas de açúcar, talvez na busca de adoçar um 

pouco mais a vida. A sacola de arroz mais parecia uma requintada moda, pois quem a tinha 

despertava o desejo das demais crianças em também tê-la. Tudo em um contorno de 15 

quilômetros. Dessa maneira a ênfase na longa distância do caminho para a escola ganhou um 

tom de interrogação: “antigamente nós andávamos sabe quantos quilômetros?”. Sim. Longa 

era a distância entre as crianças e a escola. Entretanto, mais distante ainda era o espaço que 

separava a criança da sua infância. 

Sarmento (2008) fala do sustento dos objetos de estudos da sociologia da infância que 

é conduzido sob a ótica das crianças dentro de uma concepção ativa, como atores sociais, 

convalidando suas formas de ser e estar no mundo e, ainda, a infância como categoria do tipo 

geracional, socialmente construída. Tais colocações seguem ao encontro de Freire (1996), 

quando remete ao entendimento do ser humano como uma “inteireza”, capaz de fazer história 

e ao mesmo tempo fazer-se. Portanto, colocar interrogações na existência da infância é refletir 

sobre a destituição das garantias fundamentais, as quais envolvem educação, saúde, bem-

estar, dentre outras. Porém, esses aspectos ficam simplesmente condicionados ao capitalismo 

puro e selvagem que priva tantos dos direitos básicos para a sobrevivência.  Tais pessoas, a 

quem os direitos foram negados, adentram-se na concepção de Freire (2005) ao definir o 

“oprimido”. Essas crianças não só foram invisíveis no decorrer da história, como suas 

gerações continuam passando por problemas de ordem pública, visto que, muitas vezes, suas 

peculiaridades e especificidades não são consideradas. 

Seguindo sob o crivo da história, no ano de 2005, inicia a polarização nas escolas 

multisseriadas do Município de Ariquemes. Como uma troca, algumas escolas fecham e os 

ônibus chegam na promessa de facilitar o transporte até a escola Polo. Contudo, as distâncias 

aumentam significativamente. A escola que outrora estava localizada entre 3 e 15 quilômetros 

de distância, passa a ter de 30 a 60 quilômetros. Logo, quais as vantagens e desvantagens da 

escola local para a escola polo? De acordo com alguns depoimentos, em alguns casos as 

crianças do meio rural eram transportadas para a escola da cidade: “passou um tempo, as 
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escolas fecharam, algumas. Aí eles colocaram ônibus na linha para puxar alunos para a 

cidade.” (BLOCO 22, PAI. Ariquemes-RO, 07 de novembro de 2018. Concedido à Andressa 

Lima da Silva). 

A situação do transporte apareceu em um dos desenhos, pouco colorido, mas 

significativo a partir dos fragmentos da memória. É possível verificar que as crianças 

representadas no desenho estão a sorrir, felizes e esperam o ônibus. Porém, os avós ainda 

veem o caminho da escola repleto de recordações, ora boas, ora não.  

 

Figura 8 - Percursos da escola: caminhos 

 

 

Fonte: (BLOCO 23, Mãe. Ariquemes-RO, 07 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva) 

 

É certo que os significados da escola iniciaram e terminaram no caminho da escola. E 

nesse sentido há uma pergunta propulsora: quais os significados da escola rural? Possíveis 

respostas para tal questionamento ainda trazem desdobramentos essenciais na percepção dos 

adultos que agora representam nos desenhos parte de sua infância. 

 

 6.3 “A escola para mim é tudo”  

 

Os significados da escola são externados através de palavras que se traduzem em 

esperanças. A escola é definida como um pequeno lugar, porém significativo, mesmo 

carregando as mazelas da ausência de direitos básicos. Na percepção dos pais e avós, além de 

estudar, perpassava por esse espaço escolar a ideia de um período do dia sem a necessidade do 

trabalho na roça. 

Dentre as diversas prerrogativas, o destaque assinalado pelos colaboradores da 

presente investigação, sobre as memórias que o adulto carrega das infâncias, é de fato um 

conjunto de categorias. Quais os significados da escola rural? As respostas à indagação 
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trouxeram enriquecidas contextualizações das dinâmicas do dia a dia das pequenas escolas 

multisseriadas do passado, em forma de categorias. Retratos da estrutura física da escola, das 

posturas metodológicas dos professores, da chegada da merenda até a sua preparação, das 

organizações das cadeiras e das turmas, assim como os horários de aula, das apresentações em 

datas comemorativas e, em grande destaque, das brincadeiras organizadas e vivenciadas pelas 

crianças nos tempos livres de recreio ou nos momentos livres antes do início da aula. Estes 

foram o ápice das narrativas, visto que a palavra “brincar” conotava um grande sentido e 

apreciação a ser ressaltada pelos colaboradores. 

Sarmento (2008) nos evidencia o importante papel das crianças em meio à sociedade, 

sendo em suas particularidades criadoras de culturas. As memórias destacadas trazem vida à 

escola, não a aprendizagem pura e única de letras e números. Uma aprendizagem coletiva que 

debruçava na interação de criança com criança, em uma linha gestacional que traz variações 

de idade no espaço escolar. A brincadeira era e foi o fio condutor das interações entre as 

crianças, momento em que se apropriaram de suas vivências, recriando seus mundos. 

Neste momento é propício voltar os olhos para as colocações de Walter Benjamin 

(2002, p. 104) quando considera que “[...] a criança estabelece entre os mais diferentes 

materiais, através daquilo que cria em suas brincadeiras, uma relação nova e incoerente”. 

Nessa dimensão, o mundo dos adultos é um espaço de recriação das crianças, seu brincar 

deriva-se dos objetos desse mundo adulto, construindo um espaço seu. Conforme Benjamin 

(2002, p.104) bem coloca “um mundo pequeno inserido no grande”. Baseado na realidade, 

esse mundo imaginário ganha formas ao olhar infantil. Pereira (2012) corrobora para o melhor 

entendimento das dimensões de pequeno e grande. 

 

Como pode um mundo inteiro está contido num pequeno fragmento? O que pode um 

fragmento revelar sobre o vasto mundo que o excede? Transitar entre essas 

dimensões – o pequeno e o grande, o fragmento e o todo, o individual e o social, o 

instante e a época, a experiência da infância e a experiência da vida [...]. (PEREIRA, 

2012, p.51). 

 

Este pequeno mundo que consolida as vertentes dos olhares das crianças postula a 

afirmativa de serem criadoras de culturas e de ressignificarem, em todo o momento, a escola.  

Os significados da escola adentraram vários aspectos da mesma. Dessa forma, como 

eram as escolas multisseriadas? Quais estruturas convalidavam tal lugar? Transitar nesses 

aspectos que embalaram as memórias dos colaboradores da pesquisa é, sobretudo, calcar a 

tangente lançada sob essas crianças no atendimento educacional. 
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As estruturas das escolas rurais relatadas sob a ótica de crianças, que hoje se 

configuram na condição de adultos, interpretam a realidade a partir da oralidade. É “por meio 

da história oral que [...] movimentos de minorias culturais e discriminadas têm encontrado 

espaço para abrigar suas palavras, dando sentido social às experiências vividas sob diferentes 

circunstâncias [...]” (MEIHY, 2005, p. 44).   

As narrativas seguem descrevendo a escola, como um movimento de dar vozes para as 

minorias culturais. Muitas vozes, em comum, ecoam a escola rural: 

 Minha escola era na roça não tinha nada do que tem hoje, nem TV, nem rádio, nem 

internet. (BLOCO 10, VOVÔ. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. Concedido à Andressa 

Lima da Silva). 

“Não tinha água na escola, nós buscávamos água na mina ou no poço dos vizinhos 

para lavar louças e fazer merenda. Era muito sofrido.” (BLOCO 17, MÃE. Ariquemes-RO, 

29 de outubro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

“A Escola Antigamente era de madeira, não tinha energia, tirava água no poço.” 

(BLOCO 22, PAI. Ariquemes-RO, 07 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da 

Silva). 

“A escola era feita de barracão de palha. Passado uns anos a escola mudou e foi 

feita de madeira, cada ano ela melhorava, [...] só tinha até a quarta série.” (Bloco 30, Pai).  

“Estudei quando a escola era um barracão coberto de palha e nos domingos servia 

para os cultos da igreja católica.” (BLOCO 19, VOVÔ. Ariquemes-RO, 07 de novembro de 

2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

 “A nossa escola era de madeira, simples.” (BLOCO 29, MÃE. Ariquemes-RO, 08 

de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

 “Todos os alunos gostavam de estudar na escolinha.” (BLOCO 27, MÃE. 

Ariquemes-RO, 08 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

O paradoxo da comparação que evidencia a escola de hoje, com tecnologias, e a 

pequena escola rural que se quer tinha energia, abre as narrativas seguidas de memórias que 

buscam, ao longe, as precárias estruturas das escolas rurais, evidenciando a falta da água, a 

falta de energia.  

A preparação da merenda ficava ainda mais complexa pela ausência de poço (água) na 

escola, classificando aquele momento como “sofrido”. No entanto, o sofrimento não suprimia 

das crianças o prazer de fazer parte do momento de preparação das merendas. O momento de 

comer era impulsionado ainda mais pelo prazer dessa vivência.  
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“Não posso me esquecer da hora do lanche, era ótimo, não tínhamos nutricionista, 

nossa comida era saudável e uma delícia”. (BLOCO 31, MÃE. Ariquemes-RO, 08 de 

novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

“Quando chegava a hora da merenda ajudávamos a professora a lavar a louça e 

fazer a comida ou o lanche”. (BLOCO 19, PAI. Ariquemes-RO, 07 de novembro de 2018. 

Concedido à Andressa Lima da Silva). 

 “[...] brincava de casinha, eu adorava! Porque eu e minha turma fazíamos nossa 

comidinha na escola, tinha vezes que nós não tínhamos merenda aí cada um trazia o lanche 

de casa, eram frutas, nos juntava e brincava de comidinha”. (BLOCO 28, MÃE. Ariquemes-

RO, 08 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

Outras narrativas primaram por versões diferenciadas, talvez com mais especificidades 

de detalhes. 

 

O bom de tudo era a hora do recreio. Nossa! Aquele tempo a merenda era tão 

gostosa! Lembro quando o carro da SEMEC chegava, eram caixas e mais caixas de 

coisas. Tinha arroz, charque, carne enlatada, salsicha em conserva, vários tipos de 

sucos engarrafados, pacotes de iogurte, de leite, aveia, caixa de sardinha, farinha e 

gás. Os nossos materiais também vinham, só não vinha a bolsa, aí nossa bolsa era 

um bornalzinho de sacola de arroz. (BLOCO 27, MÃE. Ariquemes, RO, 08 de 

novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

 

“Na nossa escolinha só tinha de primeira a quarta série. Na nossa época nós 

plantávamos pé de mamão, melancia, goiaba e laranja no fundo da escola porque tinha uma 

terra boa e adubada. Essas plantações ajudavam muito porque nem sempre nós tínhamos 

merenda na escola.” (BLOCO 29, VOVÓ. Ariquemes-RO, 08 de novembro de 2018. 

Concedido à Andressa Lima da Silva). 

Tendo a merenda era uma festa, mas o não ter a merenda não significava uma 

limitação para continuarem a ir à escola, a busca por alternativas demonstrava uma escola 

constituída pela comunidade que, extremamente alheias às prioridades políticas dos sistemas 

de ensino da época, continuavam a insistir pelo direito de ter escola, direito de ter educação. 

As mãos que plantavam legumes e frutas para prover a merenda - mesmo em meio a dureza 

das condições de sobrevivência - adubavam com a insistência e, ao invés de plantar mágoa e 

desistência, plantavam flores. Sementes de esperança enredada pela força conjunta dos 

sujeitos “eu e meus amigos fizemos um lindo jardim em frente da escola, cada aluno levava 

uma muda de flor.” (BLOCO 29, VOVÓ. Ariquemes-RO, 08 de novembro de 2018. Concedido 

à Andressa Lima da Silva). 
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Algumas escolas rurais eram de palha e outras de madeira. A transição da escola de 

palha para a de madeira nos indica parte das ausências de políticas públicas sobre a 

infraestrutura das escolas rurais. 

Os níveis de escolaridade que era oferecido nas escolas também entram em cena. A 

escola que era constituída com a força e mão de obra das comunidades, que por meio da igreja 

consolidavam espaços para a escola, representavam o desejo pela educação. 

  

Comecei a minha vida nessa escola com sete anos. Ela era multisseriada. A escola 

era precária, como qualquer escola da época. Não tínhamos energia, fazíamos 

nossas merendas no fogão a lenha, tirávamos água do poço, banheiro era lá fora. 

Limpava a escola. Os alunos de 1ª e 2ª série estudava de manhã e os de 3ª e 4ª série 

à tarde. As festinhas tinham bolo, suco no balde, tudo feito pelas mães dos alunos. 

Era tudo bem simples, mais memorável a minha curta vida escolar. (BLOCO 19, 

VOVÓ. Ariquemes, RO, 07 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da 

Silva). 

 

Narrativas com profundidade de detalhes, de lembranças, ressaltam a precariedade da 

escola rural daquele tempo. Conforme as demais narrativas, destacam-se as ausências de 

recursos e como se dava a preparação da merenda, a qual era feita no fogão a lenha com água 

do poço. O verbo “fazíamos” ressalta o sistema colaborativo que integrava a todos na 

organização do dia a dia da escola. A limpeza da mesma também denotava trabalho 

colaborativo.  A organização de horários de cada série também não fugiu aos fragmentos da 

memória e a colaboração, no entorno da escola multisseriadas, movia as mães na preparação 

das guloseimas para as datas festivas. 

 

O nosso tempo na escola: A nossa escola era um barraquinho coberto de palha. Era 

meu tio que dava aula pra nós. Aquele tempo nós começávamos a estudar com 7, 8 , 

9 até 10 anos e só ia até a quarta série. Cada um levava dois litros de água. Meu tio 

lutou muito e conseguiu que a prefeitura construísse um colégio de verdade, de 

madeira, coberto com telhas e piso e pintada de branco com cozinha, salas e 

banheiro e a despensa e o poço manual só que daí era uns 2 km e meio de casa. 

(BLOCO 27, MÃE. Ariquemes, RO, 08 de novembro de 2018. Concedido à 

Andressa Lima da Silva). 

 

A escola era “um barraquinho de palha” e a docência exercida pelo tio. As idades 

assim como o nível máximo de ensino também são destacadas, tendo o atendimento “até a 

quarta série”. O que chama atenção é a realidade dessa escola ressaltada na narrativa, pois a 

mesma, que se quer tinha água para beber, dependia de as crianças levarem água. A expressão 

“colégio de verdade” vem posterior a luta por melhores condições estruturais para 

atendimento escolar das crianças. Então, de contrapartida, a prefeitura provê o colégio de 
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madeira, substituindo a palha por telhas, o chão por piso, as paredes sem cores por paredes 

brancas. O pacote incluía também cozinha, banheiro e o poço manual para prover água às 

crianças.  O “colégio de verdade” ganhou contornos simples, e o que era para ser mínimo 

aparece como o ápice, o sonho de uma comunidade no direito à educação. Tal realidade pode 

melhor interpretada através das palavras de Leontiev (1978): “toda a atividade racional do 

homem não é senão uma luta, a luta contra a luta pela existência.” (LEONTIEV, 1978, p.2). 

 

Eu não era uma boa aluna não, eu fazia mais bagunça, coitada da professora! 

(risos). Ah! Era bastante gente que estudava, era uma sala assim, que era aquelas 

carreiras, assim, a gente sentava junto, a cadeira era emendada, eram dois alunos 

sentando junto, eu era tão danada que eu sempre tinha que tá sozinha. Quem 

terminava a tarefa primeiro ia fazer a merenda, aí a gente fazia as tarefas rapidinho 

por que a gente gostava de fazer a merenda, a gente gostava também pra ir comer 

leite em pó, aí acendia o fogo, era fogão a lenha também! Os meninos iam tirar a 

água do poço e a gente ia fazer a merenda. Às vezes, o pai levava a lenha. Era arroz 

com jabá, aquele arroz 'papento' mais a gente gostava muito. Tinha um arroz 

temperado aí nós levávamos para casa o que a professora dava. (LUZ. Ariquemes- 

RO, 07 de novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

 

Dentre as memórias, cada escola vai se caracterizando. Assim como as rotinas 

escolares ganham enredo, as preferências consolidam o contexto de vivências. A organização 

das cadeiras evidencia a saga de uma turma da escola multisseriada que sentavam em dupla e 

disputava o primeiro lugar no término das atividades. A pressa em terminar as atividades para 

ter o direito de auxiliar na preparação da merenda também escondia uma travessura: comer 

leite em pó! Nesta hora, havia uma expressão sorridente de quem conseguia vislumbrar o 

sabor da travessura, que os movia a querer todos os dias terminar a atividade e ajudar na 

merenda. Sabor de lembrança, sabor de leite em pó, sabor de criança era o que estava 

estampado no rosto de quem, sorridente, lembrava. Mais uma vez somos agraciados com a 

sensibilidade e profundidade da história oral, que agrega às palavras, sorrisos, gestos, olhares, 

conforme Meihy (2005) nos alertou. 

 

Muito que é verbalizado ou integrado à oralidade, como o gesto, a lágrima, o riso ou 

as expressões faciais que na maioria das vezes não têm registros verbais garantidos 

em gravações, pode integrar os discursos que devem ser trabalhados para dar sentido 

ao que foi expresso numa entrevista oral. (MEIHY, 2005, p. 21). 

 

As narrativas buscam cada vez mais evidenciar as memórias trazendo as identidades 

de quem um dia viveu momentos considerados como simples e cotidianos, mas na essência 

desvelam um retrato do seu tempo e, então, consolidam as vertentes sociais enraizadas nas 

narrativas, revelando a história particular em construção da história coletiva.  
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Com uma vocação para tudo e para todos, a história oral respeita as diferenças e 

facilita a compreensão das identidades e dos processos de suas construções 

narrativas. Todos são personagens históricos, e o cotidiano e os grandes fatos 

ganham equiparação na medida em que se traçam para garantir a lógica da vida 

coletiva. (MEIHY, 2005, p. 25). 

 

A escola rural é descrita incansavelmente pelos colaboradores, que versam em trazê-la 

o mais próximo possível da realidade vivenciada. O anúncio da fotografia enche os olhos para 

possibilidades de vislumbrar parte do retrato da escola. 

 

Eu tenho uma foto com a professora em frente à escolinha mesmo. Ela era de 

madeira, era só um cômodo mesmo. Tinha um poço que a gente mesmo puxava a 

água. O banheiro era do lado de fora, não tinha energia. A gente mesmo que lavava 

a escola, no fim de semana era cada grupo que cuidava da limpeza da escola. 

(LUZ. Ariquemes-RO, 07 de novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa 

Lima da Silva). 

 

Figura 9 - Primeira turma da escola rural Vinícius de Morais 

 

 

Fonte: (BLOCO 23, Mãe. Ariquemes-RO, 07 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva) 

 

A foto da escola, que para a colaboradora parecia apenas um resquício de lembrança, 

com significados pautados aos seus olhos, mostrou-se como uma relíquia, não apenas para a 

investigação, como também para as crianças, as professoras, a direção e, de modo geral, para 

a história social da educação rural do município de Ariquemes - RO. Essa foto trata-se da 

primeira turma da escola multisseriada que foi, posteriormente, polarizada. Mesmo após esse 

processo de polarização, adquirindo novas instalações, continua no mesmo local. A diretora 

anuncia a necessidade de fazer uma cópia da foto para compor sua proposta pedagógica da 
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escola, na qual evidenciava um evasivo histórico. A diretora ainda nos presenteou com um 

convite para contar a história da escola, no intuito de compartilhar este momento com 

comunidade escolar. 

As emoções também elucidaram a memória de quem poderia definir a escola com 

qualquer palavra, no entanto, a palavra escolhida para a velha escola coberta de palha é o 

“tudo”, demonstrando a interrupção dos estudos para cuidado da prole, o sonho em ainda, um 

dia, poder estudar e ainda a força que a escola continua exercendo, perpassando sua 

importância por gerações. 

 

A escola pra mim é tudo, eu não estudei mais porque não pude estudar né, com filho 

pequeno não dava. Eu tenho vontade de estudar ainda, mais meu filho fala: Oh mãe 

a senhora já tá velha (risos) [...] eu tenho vontade de estudar, mais agora tem meus 

netos né, agora eu quero o futuro dos meus netos. Eu quero que eles estudem, que 

eles formem. (ESPERANÇA. Ariquemes, RO, 06 de novembro de 2018. Entrevista 

concedida à Andressa Lima da Silva). 

 

O “tudo” mais uma vez aparece ao se fazer referência à escola, como se pode 

observar a seguir: “eu comecei a estudar com 7 anos de idade, a primeira série. Rapaz, foi 

tudo de bom pra mim, que foi a primeira vez que eu estudei [...].” (LUZ. Ariquemes-RO, 07 

de novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

Escola e brincadeira aparecem como definições agregadas, caracterizando-se como 

um espaço de alegria e diversão. Todas essas significações ocorrem embutidas nas narrativas 

dos participantes da pesquisa. Em meio ao que se tinha as brincadeiras calcavam-se no dia a 

dia escolar das crianças, possibilitando enriquecido prazer. 

 

A gente brincava mais na escola, a gente vinha mais na escola pra brincar de pula 

tabua, pular corda, brincar de pega-pega. Às vezes, a gente vinha mais cedo pra 

escola só pra fazer isso. Eu aproveitava na escola pra brincar, acho que era por 

isso que eu era bagunceira. (LUZ. Ariquemes, RO, 07 de novembro de 2018. 

Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

 

Assim, a escola era um espaço para brincar. Mesmo que não fosse os momentos da 

dinâmica prevista na aula, as crianças, em uma conotação versátil, buscavam consolidar a 

brincadeira em seu dia a dia escolar. 

 

No intervalo a gente corria pra balançar num cipó que tinha dentro da mata. 

Adorávamos comer coquinhos bem madurinhos de tucumã. Um dia no recreio a 

gente estava brincando no meio do pasto conseguimos amarrar um veado, quando o 

marido da professora chegou demos para ele matar e limpar pra nós e voltamos 
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para a sala estudar. Quando fomos embora cada um levou um pedaço do veado. 

Todos felizes, até hoje quando me lembro da cena dou risada sozinha. (BLOCO 27, 

MÃE. Ariquemes, RO, 08 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da 

Silva). 

 

O prazer do brincar foi, constantemente, referenciado pelos colaborados como 

momentos prazerosos. 

 

“Entrei na escola aos sete anos de idades, a minha infância na escola foi muito boa, 

lá eu brincava muito de rouba-bandeira, pular-corda, pular amarelinha, era muito bom”. 

(BLOCO 32, MÃE. Ariquemes-RO, 08 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da 

Silva). 

“Ia pra escola todos os dias, lá na minha escola eu gostava de jogar bola, polícia e 

ladrão, esconde-esconde, caçador de onça”. (BLOCO 32, PAI. Ariquemes-RO, 08 de 

novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

As representações também ganham traços e cores, narrativas significativas que 

compõem os fragmentos da memória de um tempo. 

 

Como todo bom e velho livro de história, vou relatar alguns trechos mais 

importantes da minha infância. Naquela época tinha muitas brincadeiras divertidas, 

passávamos o recreio nos divertindo com os colegas, a que eu mais gostava era 

amarelinha (minha filha já até aprendeu na escola, pois ela gosta muito). (BLOCO 

31, MÃE. Ariquemes-RO, 08 de novembro de 2018. Concedido à Andressa Lima da 

Silva). 

 

O brincar também aparece como um espaço de liberdade, transcendendo as regras 

elucidadas pelo mundo adulto e deixando o brincar aflorar em substituição às aulas. As idas 

para escola traziam, pelo caminho afora, brincadeiras e travessuras. A escola, embora 

trouxesse algumas limitações, mostrava ser um lugar de esperança, de sonho, em que a busca 

por melhores condições de vida tornava-se mais real. A infância também buscava seu lugar 

em atividades lúdicas, festas e comemorações, merendas e recreios, os quais abriam alas para 

as brincadeiras e diversão das crianças.  

Em meio às limitações encontradas exercícios das ludicidades necessárias às crianças, 

temos as atividades voltadas ao trabalho, essas são discussões que abrigavam incidência 

constantes nas narrativas e que serão exploradas no próximo tópico. 

6.4 Infâncias, trabalho e escola: condições e contradições 
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“Em casa meu pai não deixava a gente brincar. A gente trabalhava na roça e eu sou 

a primeira filha ainda e ficava mais cuidando dos outros irmãos, somos em cinco irmão.” 

(LUZ. Ariquemes-RO, 07 de novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da 

Silva). 

 Em poucas palavras, a narrativa acima retrata as veredas das múltiplas infâncias do 

meio rural, no remontado cenário entre os anos de 1980 a 1990. Enfatiza-se também uma 

cultura que trazia a criança dentro de uma prerrogativa em que o trabalho era um desfecho 

natural. Nas crianças, então, desemborcavam as obrigações com o trabalho e a sobrevivência 

da família. Barros; Pacífico (2018, p. 401), clarificam tal assertiva ao destacarem que “as 

representações de infância no singular ficaram restritas aos possíveis aproveitamentos da 

criança no mundo do trabalho tão comum aos adultos”. 

Não se tratava de um trabalho de ajuda à família, mas de um engajamento no trabalho 

que, muitas vezes, era colocado como um ponto final aos sonhos de ir para a escola. O peso 

da responsabilidade, revivida por meio da narrativa, colocava em dúvida a existência até 

mesmo da infância. 

 

Nós trabalhávamos na roça, não tínhamos tempo, não tivemos infância, pois estudei 

até o terceiro ano primário. Estudei muito pouco, pois tinha que trabalhar para 

ajudar meus pais a trazer o alimento para meus irmãos mais novos. Na época as 

crianças pouco iam para a escola. Na minha época a criança não tinha infância, 

pois tinham que ajudar seus pais. (BLOCO 10, VOVÔ. Ariquemes-RO, 29 de 

outubro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

 

A infância é uma construção histórica e cultural15 , nutrida pelos fatores históricos que 

agregam resistência e luta. Como bem nos lembra Mello (2007, p. 84), “já é bastante 

conhecida a discussão acerca de que a infância, na forma como a pensamos hoje, é uma 

construção dos últimos 200 anos da história”. Nessa mesma perspectiva, Àries aponta (1978, 

p. 50) os enquadramentos sociais destinados às crianças das épocas passadas, considerando 

que “[...] a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil crer 

que essa ausência se devesse a incompetência ou a falta de habilidade. É mais provável que 

não houvesse lugar para a infância nesse mundo”. Neste ínterim, as crianças guerreavam, 

casavam e trabalhavam, bastando ter condições físicas para isso (ÀRIES,1978).  

                                                 
15

 ÀRIES, P. A história social da criança e da família. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara, 1978; VYGOTSKY, 

L.S. Obras escolhidas. Madrid: Visor, 1995.v.3.; LEONTIEV, Alexis Nikolaevich. O desenvolvimento do 

psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte, 1978. 
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São muitos os relatos, as narrativas, as memórias que nos permitem entender que a 

escola não pôde ocupar o tempo de ser criança, ela teve que ser substituída pelo trabalho, por 

diversos motivos. Essa dura realidade permeava e permeia a vida de muitos que sobreviviam e 

sobrevivem da terra, do sustento diário da força dos seus braços. Então, as crianças tinham e 

têm que assumir também a linha de frente da família para consolidar o trabalho. Se o trabalho 

é educativo ou não é outra história, mas a verdade é que o trabalho impediu e impede muitas 

crianças de frequentarem as escolas rurais. 

“Trabalhava muito, não tinha tempo pra estudar.” (BLOCO 11, PAI. Ariquemes- 

RO, 29 de outubro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

“Estudei apenas dois anos. Meu pai me tirou da escola pra plantar café, gostaria de 

ter estudados mais, acredito que teria me dado bem melhor se tivesse estudado.” (Bloco 19, 

VÔ. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

“Terminei o ensino fundamental, mas não tive oportunidade de concluir o ensino 

médio.” (BLOCO 32, PAI. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. Concedido à Andressa 

Lima da Silva). 

“Naquela época era muita dificuldade para ir à escola. Estudei pouco, não cheguei 

a me formar.” (BLOCO 10, PAI. Ariquemes-RO, 29 de outubro de 2018. Concedido à 

Andressa Lima da Silva). 

Para os homens a escola dava lugar ao trabalho, para as mulheres dava lugar aos 

afazeres domésticos. Nota-se uma cultura conservadora e ainda muito presente em nossos 

dias. Acreditava-se que as mulheres tinham a sina voltada aos trabalhos de casa, irmãos mais 

novos para cuidar, a limpeza da casa, a providência da alimentação para os peões, como eram 

chamados. Desde muito cedo as meninas já tinham suas obrigações. Uma representação bem 

diferente dos princípios que defendemos na condição de pesquisadora em prol das mulheres e 

de suas perspectivas sociais. 

 

A minha infância foi muito dolorida, porque quando a gente era novo, assim, 

quando a gente tinha 7 anos já tinha que aprender cozinhar e fazer comida pra 15 

peões. Meu pai era muito ignorante, batia na minha mãe [...]. Minha mãe nos 

ensinava a brincar. Dia de lua cheia via minha mãe, meu avô, meu tio, sentados ao 

redor de uma mesa lá fora, arrebentava pipoca, e nós íamos ouvir aquelas histórias 

de antigamente[...] meu pai era garimpeiro, quase não ficava com a gente 

[...]quando dava os trinta dia pra ele vir, era o maior inferno, ninguém brincava, 

ninguém se divertia. [...] parecia que era um bandido que estava assaltando. Minha 

mãe separou do meu pai, mesmo assim, a gente conseguiu vencer. 

(PERSISTÊNCIA. Ariquemes-RO, 13 de novembro de 2018. Entrevista concedida à 

Andressa Lima da Silva). 
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Mesmo com as grandes obrigações as crianças sempre encontravam o desejo de 

brincar. Percebe-se a vivência de uma família, parte das realidades, artifícios da memória. Por 

um lado, um pai que oprimia e não permita a seus filhos o tempo do brincar; por outro, uma 

mãe amada e respeitada que, mesmo engajada na sobrevivência do lar, ensinava às crianças a 

necessidade de aproveitarem o tempo para as brincadeiras. As memórias remontadas enchem 

os olhos de lágrimas ao serem relembradas. Sob a luz da lua, a família reunia-se em volta da 

pipoca arrebentada e as histórias ganhavam vida, emoções, contadas pelo avô que, assim, 

revivia a velha infância. Tudo isso na ausência do pai. O retorno do pai é comparado com a 

chegada de um bandido, que vinha roubar a alegria das crianças que queriam apenas um 

tempo para brincar. O pai não violentava apenas a mãe, violentava as crianças e seus direitos, 

mesmo que de modo simbólico. 

 

Foi sofrida minha infância porque nós morávamos na roça, nós não tínhamos 

condições, toda vida fraca né, comia o que plantava, meu pai tinha que surrar. Meu 

pai era analfabeto na verdade, meu pai nunca estudou, mas ele era inteligente né, 

trabalhava, plantava arroz tudo do brejo, nós ajudávamos a plantar também, 

tombava aquilo, trinchava e plantava as mudas de arroz, era mais trabalho, não 

tinha negócio de mordomia não.  Falar a verdade, nós não brincamos não. Foram 

poucas brincadeiras, brincava mais na escola, porque quando chegava era arroz no 

pilão para socar, brincadeira era só na escola mesmo. Minha mãe era muito doente 

criou muitos filhos, na verdade era 12 filhos, mais perdeu e ficou 8 filhos vivos, na 

verdade era só sofrimento, chegava da escola era só socar arroz no pilão (risos), 

até uns anos era só socar arroz no pilão. (ESPERANÇA. Ariquemes-RO, 06 de 

novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

 

A história quase que se repete, no entanto, a figura do pai ganha outro entorno, “meu 

pai tinha que surrar”, trazia a figura de um pai que trabalhava muito para manter a família, a 

mãe doente, com 8 filhos para cuidar. A figura das irmãs mais velhas toma forma de mãe nos 

cuidados da casa, dos irmãos e também na ajuda ao pai na plantação e cultivo do arroz. O 

pilão era o fiel companheiro, tomava tempo, por isso as brincadeiras não tinham seu espaço 

para se consolidar “pra gente as brincadeiras eram mais quando era solteira, com faixa de 18 

a 19 anos. As brincadeiras eram mais na faixa dessa idade, às vezes, íamos à noite à casa dos 

vizinhos, às vezes, escondido dos pais, brincava de cair no poço, passa-anel.” 

(ESPERANÇA. Ariquemes-RO, 06 de novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa 

Lima da Silva).  

 

Estudei até quarta série, eu tinha vontade de estudar, mas como eu casei aos 15 

anos, aí depois eu já arrumei meus filhos. Quando eu casei meu marido não me 

deixou estudar, ele falava: eu casei pra ter uma mulher dentro de casa e você vai 

estudar? Foi no ano que saiu a escola pólo aí veio a 5ª série e até a oitava série e 
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depois o ensino médio. Aí eu fui adquirindo os três filhos, aí quando um tinha uns 

onze anos eu tive vontade de estudar, mas era muito serviço, era lavar, passar, 

cozinhar, era roupa pra ele, ele sempre falou para eu voltar, depois que eu 

completei uma idade ele deixou, mas eu disse, agora eu não quero mais, vou cuidar 

dos meus filhos. (LUZ. Ariquemes, RO, 07 de novembro de 2018. Entrevista 

concedida à Andressa Lima da Silva). 

 

O matrimônio ocorria muito cedo, mais um fator que distanciava o sonho da escola. O 

casamento prematuro, o cuidado com a casa, com o marido, depois com os filhos, todas essas 

situações suprimiam das meninas o sonho de estudar. Ao fim, o relato do avô até nos arremata 

por uma tristeza ao ver a realidade de tantas crianças da época que, simplesmente, precisavam 

abandonar a escola para trabalhar, “[...] estudei apenas dois anos. Meu pai me tirou da escola 

pra plantar café, gostaria de ter estudados mais, acredito que teria me dado bem melhor se 

tivesse estudado”.  (BLOCO 19, VOVÔ. Ariquemes-RO, 08 de novembro de 2018. concedido 

à Andressa Lima da Silva). 

Quantas vezes essa história se repete? Quantas vezes o caminho da escola deixou de 

ser percorrido? Quantos já ficaram diante de uma escolha tão injusta e tão cruel? As 

condições socioeconômicas indicam o destino de crianças que sonhavam, mas não realizam 

seus desejos de frequentar a escola. 

 

Tal significação econômica da infância está na base do valor atribuído à criança nos 

vários domínios da realidade social. A criança não é, pois, valorizada de maneira 

uniforme; as relações entre crianças e adultos são heterogêneas bem como é diverso 

o valor com que as crianças são encaradas numa ou noutra classe. Tratar da criança 

em abstrato, sem levar em conta as diferentes condições de vida, é dissimular a 

significação social da infância. O pensamento pedagógico, ao fazer essa 

dissimulação, deixa de lado à desigualdade social real existente entre as populações, 

inclusive as infantis. (KRAMER, LEITE, 1997, p. 21). 

 

No meio rural, o distanciamento entre realidades e direitos até hoje se faz de forma 

diferente do meio urbano. O alcance das políticas públicas é sempre limitado. É essencial 

pensar a criança a partir da sua realidade social, considerando os fatores socioeconômicos 

vivenciados em cada realidade, na intenção de conferir equidade para todos. Porém, conforme 

aponta Leontiev (1978, p. 7), “quanto mais progride a humanidade, mais rica é a prática 

sócio-histórica acumulada por ela, mais cresce o papel específico da educação e mais 

complexa é a sua tarefa”. 

O trabalho humano, na perspectiva capitalista, deve ser explorado até a exaustão, daí 

pouco tempo sobra para se dedicar à escola. Os segmentos da sociedade que possuem tempo 
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não correspondem às necessidades dos camponeses que, diuturnamente são explorados, quiçá 

a mulher camponesa que carrega os atributos de uma sociedade machista, conservadora e 

reacionária. 

 

Apenas na medida em que o conhecimento humano gerado pelo trabalho humano 

numa relação dialética que condicionava o desenvolvimento de ambos – possibilitou 

a produção de excedentes e permitiu vitórias mais persistentes na luta diária pela 

sobrevivência, foi possível ampliar o tempo de não trabalho para alguns segmentos 

da sociedade. (MELLO, 2007, p. 84).  

 

Por mais que tenhamos tido evoluções significativas em alguns setores, a luta deve e 

precisa ser constante para que as políticas públicas venham ao alcance de todos, 

principalmente das crianças, “uma geração faz a outra despertar, seja como memórias das 

lutas já vividas, seja como projeto de uma história vindoura”. (PEREIRA, 2012, p. 46). 

Mesmo com todas as limitações, o lugar do brincar aparece nas diversas narrativas, 

demonstrando a forma em que as culturas do mundo infantil ganham formas, evidenciando o 

olhar e as representações das crianças frente o mundo real. 

Algumas narrativas concretizam rumores de um anseio em torno do estudo e ensaiam 

suas projeções como um salto, versando com o sonho do ensino superior. 

Tenho vontade de fazer a faculdade de fisioterapia. (SONHO. Ariquemes-RO, 06 de 

novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

Eu gostaria de fazer uma faculdade de brincar com crianças igual à professora da 

minha filha, acho que Pedagogia seria bom, eu gosto muito de crianças. (INSISTÊNCIA. 

Ariquemes-RO, 07 de novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

Tenho muita vontade de retomar meus estudos, mas é muito difícil, gostaria de fazer 

alguma coisa voltada à estética ou à saúde. (VITÓRIA. Ariquemes-RO, 12 de novembro de 

2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

 Negando as limitações e apropriando-se do verbo de ação “fazer” a última narrativa 

mostra a força em meio às limitações, “eu vou fazer pedagogia, tem gente que me chama de 

doida, e diz é loucura fazer pedagogia, mas eu falo: eu gosto, eu vou à sala do pré e amo, eu 

amo ficar ali com as crianças.” (PERSISTÊNCIA. Ariquemes-RO, 13 de novembro de 2018. 

Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

As narrativas denotam, ainda, sonhos da escola interrompidos pelas imposições de 

obrigações dos adultos sobre as crianças, junto à sobrevivência da família por meio do 
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trabalho. Ainda nos mostram a percepção do quanto as memórias convalidam vertentes 

sociais adormecidas em meio a sonhos (im)possíveis.  

 Ao pensar em políticas públicas que fomentem a educação superior no meio rural, 

afrontamos a tradição em que aponta o rural como espaço de poucos aparelhos públicos, como 

a escola. 

Em meio a diversas problematizações em virtude das infâncias, dúvidas são postas em 

questão sobre a existência da infância. O trabalho como uma dimensão típica do mundo 

infantil que permeou as variadas facetas desse universo, entre os anos de 1980 a 1990, 

consolidava a sobrevivência das famílias. A escola multisseriada e suas limitadas condições, o 

ter ou não ter direito à educação e mesmo assim a concepção da escola como um “tudo”. A 

distância da escola e as enriquecidas vivências do “caminho da escola”, um espaço que 

permeava entre 03 a 15 quilômetros de distância, mas que revelou o brincar, como um 

fomentado espaço das crianças que, a cada passo dado, inventavam e se reinventavam em um 

mundo de brincadeiras e interações. 

 Transitando sob as histórias e memórias de pessoas, hoje, adultas, nos deparamos com 

incríveis narrativas de vivências pouco elucidadas nos livros e documentos oficiais. Mas, 

através das narrativas que ganharam vez e voz, possibilitou-se um revelado encontro com as 

histórias do Município de Ariquemes, da educação rural e das escolas multisseriadas. Ao 

olhar de quem presenciou esses momentos sentados no banco da velha escola de palha, que 

saborearam a sopa, o derreter do leite em pó na boca, trouxemos à tona a rememorada história 

de um povo que viveu e ainda vive no rural. 

É possível verificar o enriquecimento da cultura infantil por meios dos fragmentos das 

memórias e o quanto as crianças exerceram seu potencial de ver o mundo, mesmo quando não 

podiam ser aclamados diante da necessidade do ver e viver infância. Afirmando assim, sob o 

crivo de Benjamin (2002), Sarmento (2008), Freire (2005), o mundo infantil dentro do 

mundo, crianças como atores sociais, sendo e estando no mundo, o fazer história e o fazer-se 

criança.  

O mundo que trata a infância em seu sentido singular, ou em uma dimensão de 

incompletude, a torna “[...] restrita aos possíveis aproveitamentos da criança no mundo do 

trabalho tão comum aos adultos.” (BARROS, PACÍFICO, p.401, 2018). Contrapondo isso, 

consideramos que a infância precisa ser convalidada em suas pluralidades, como infâncias, 

crianças que são ativas no universo da cultura.  
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Para que seja possível inverter as limitações da escola rural é necessário ter as 

especificidades do rural sendo consideradas, para que as injustiças sociais a determinados 

grupos não venham se torna um enfado constante para as gerações. As dívidas sociais aos que 

não tiveram a escola como um direito garantido ainda encontram-se penduradas sob os 

ganchos de uma educação rural que não se efetivou na infância e, como um efeito dominó, 

excede o espaço do tempo e continua a negar a educação a tantos que ainda avistam a 

educação como o mais profundo olhar de um sonho distante. É preciso dar visibilidade às 

infâncias rurais nos aspectos de ser e fazer no mundo e no geral da educação rural. Os estudos 

e publicações também precisam apegar-se a esse público, a fim de quebrar as constantes 

escassez de estudos da educação rural em todos os seus aspectos.  
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7 INFÂNCIAS DA TERRA: QUEM SÃO AS CRIANÇAS DO RURAL? 

 
O apanhador de desperdícios 

Uso a palavra para compor meus silêncios.  

Não gosto das palavras fatigadas de informar.  

Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão tipo água pedra sapo.  

Entendo bem o sotaque das águas.  

Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes.  

Prezo insetos mais que aviões.  

Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis.  

Tenho em mim esse atraso de nascença.  

Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos.  

Tenho abundância de ser feliz por isso.  

Meu quintal é maior do que o mundo.  

Sou um apanhador de desperdícios: Amo os restos como as boas moscas.  

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.  

Porque eu não sou da informática: eu sou da invencionática.  

Só uso a palavra para compor os meus silêncios. 

 Manoel de Barros (2006, p.73). 
  

 Entrelaçar e costurar são representações de palavras que significam a pesquisa, pois 

pesquisar nada mais é que juntar partes, consolidando um caminho repleto de significados a 

partir de um método científico. Uma temática, questionamentos a responder. Então, aos 

poucos, o que parece apenas um traçado, ganha a sutileza, ganha forma. Esta seção 

comprometeu-se com objetivo de analisar o status de ser criança e integrante das escolas 

rurais na educação infantil e os cotidianos vivenciados pelas mesmas no contexto escolar. 

Infâncias da Terra, quem são as crianças do rural? A tal questionamento trilhou-se os 

caminhos metodológicos subsidiados pela observação do cotidiano escolar das crianças 

matriculadas na pré-escola de três escolas rurais da cidade de Ariquemes, desde as idas e 

vindas à escola, como as vivências escolares experimentadas nos vários ambientes da escola. 

As representações das crianças através de desenho livre, destacando vivências, preferências e 

brincadeiras; os brinquedos e brincadeiras resultantes da mala das memórias; os registros 

fotográficos e as observações desse momento de brincadeiras proporcionado pelo encontro de 

gerações entre as crianças e as famílias nas gincanas itinerantes, viabilizadas pelo projeto de 

extensão Infâncias da Terra e o resgate do brincar no rural; Tudo isso organizados nos diários 

de campo, os quais foram enumerados por semana, de acordo com as atividades executadas. 

Nos desenhos livres 46 crianças trouxeram seus olhares ao ser deliberados que eles poderiam 

desenhar o que quisessem. As principais categorias permeiam em: brincadeiras, natureza e 

família.  
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7.1 Infâncias e pesquisa: algumas possibilidades em campo 

 

 Partindo do princípio das pluralidades das infâncias, compreende-se as crianças “[...] 

como atores sociais que, em suas experiências coletivas, constroem uma história defendida 

por sua identidade social” (GOVÊA, 2008, p. 104). Identidades estas que são proposições que 

variam ao considerar a constituição histórica de cada um, o local geográfico de vida, os 

espaços de vivências, as condições socioeconômicas. Tudo isso, aos poucos, segue 

consolidando a cultura de ser e viver. As crianças residentes no rural, a quais vivem a fase 

geracional de quatro e cinco anos de idade, matriculadas na educação infantil das três escolas 

rurais pesquisadas, constituem-se como o ápice da investigação. Nesse sentido, o objetivo 

desta seção é analisar o status de ser criança e integrante das escolas rurais na educação 

infantil e os cotidianos vivenciados pelas mesmas no contexto escolar. 

 As tramas metodológicas implicaram na observação do dia a dia escolar, 

compreendendo a vinda e o retorno da escola, desde a espera no ponto do ônibus ao translado. 

Observou-se a rotina da escola, o recreio, os pés descalços, o correr para lá e para cá e o sabor 

da autonomia de brincar no aproveitamento de cada segundo dos 15 minutos que se tem de 

recreio. Também foram observadas as invenções do brincar em suas diversas facetas, folhas, 

pedaços de galhos secos pelo chão, pedras, árvores, as variadas versões de coisas que se 

invertem em brinquedos nas mãos das crianças, bem como as representações em desenho de 

46 crianças, sendo categorizadas e entregues ao mundo criativo da caracterização infantil a 

partir de suas criações. 

 Além  do já mencionado, compôs o nosso corpus de análise as crianças e o 

representante das vivências desveladas sob o crivo do desenho e das preciosas representações 

do ser criança no rural e, finalmente, as surpresas da mala das memórias aos olhares infantis 

oportunizados pelo projeto de extensão: o resgate do brincar no rural;  as entrevistas com as 

famílias do rural e as caracterizações da escola e das crianças como prerrogativas importantes 

da vida.  

 Sob o âmbito da criança, da infância, do rural, a cultura lúdica assume uma dimensão 

da criança e o brincar como prerrogativas essenciais no desvelamento das crianças e dos 

significados que as mesmas convalidam ao experimentarem as vivências escolares e as 

representações vindas da contextualização familiares que vivenciam, tais como: a doce 

descoberta do quanto o brincar transcende gerações, o brincar que move as crianças do hoje, 
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mas também do ontem; as brincadeiras como ponto de encontro da infância de seus pais e 

avós com o brincar de hoje. 

 Nessa perspectiva, o conhecer a criança implica em significar a aprendizagem de 

maneira a estabelecer pontes de um aprender repleto de significados, na constituição de um 

ser humano convalidado de conhecimentos que o integram na composição necessária para 

exercer a cidadania social, tendo suas peculiaridades garantidas. Nesse sentido, as qualidades 

humanas máximas na fase da infância são alcançadas na prerrogativa de se considerar as 

peculiaridades do aprender das crianças em diferentes idade e espaços (LEONTIEV, 1988). 

Ainda nessa mesma perspectiva, Sarmento (2002) destaca que: 

 

Conhecer as ‘nossas’ crianças é decisivo para a revelação da sociedade, como um 

todo, nas suas contradições e complexidade. Mas é também a condição necessária 

para a construção de políticas integradas para a infância, capazes de reforçar e 

garantir os direitos das crianças e a sua inserção plena na cidadania ativa. 

(SARMENTO, 2002, p. 01). 

 

De tal modo, considerar as peculiaridades das crianças em suas variadas dimensões é 

primar pela criança, pelo direito de ser e viver infância. Ademais, “no contexto da escola, sua 

condição de “aluno” procura ser desvendada e colocada em questão para que se possa 

compreendê-la para além deste lugar, como crianças que é, produtora de significados sobre si 

e sobre o mundo em que vive (KRAMER; NUNES, 2013, p. 215). 

  

7.2 Entre barros e desejos, chuvas e esperança, sol e fé a caminho da escola. - Bom dia, 

tio. Até amanhã, tio 

 

A chamada evolução que polarizou escolas distanciou caminhos e trouxe como 

consequência mais de uma hora e meia de transporte para escola.  Três horas contabilizam a 

ida e a vinda da maioria das crianças, das três escolas partícipes da pesquisa. Em uma das 

escolas, o tempo de translado constitui-se em duas horas. Uma pela outra, as horas na escola 

representam valores importantes, os quais fazem as crianças estarem no ponto às cinco da 

manhã para, em quatro horas e meia, desfrutarem da escola. 

 Repleta de importância aos pais e estendendo esta importância aos filhos, a escola é 

arrebatada pelas significações de melhores condições de vida, é tida como um espaço de 

direito, onde se consolidam a educação e a projeção de uma vida mais digna por intermédio 

do estudo. As afirmativas desse vislumbre à escola trazem nas narrativas das famílias as 
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perspectivas voltadas a esse espaço, conforme percebemos em: “agora eu quero o futuro dos 

meus netos. Eu quero que eles estuda, se forma” (ESPERANÇA. Ariquemes-RO, 06 de 

novembro de 2018. Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). Essa representação é 

também retratada por Arroyo (2014). 

 

É reconhecido o empenho das mães, sobretudo, pelos estudos dos (as) filhos (as), 

para que frequentem a escola [...]. Sobretudo, o empenho das mães para que 

permaneçam na escola, lugar seguro, de proteção contra tantas inseguranças dos 

lugares precarizados onde foram relegados e segregados. Quanto mais inseguros e 

desprotegidos os lugares de moradia, maior a esperança depositada nas escolas e nos 

seus (suas) professores (as). (ARROYO, 2014, p.251). 

 

Todas essas vertentes, na perspectiva histórica, fundamentam-se em experiências que 

trazem para as crianças uma construção, ou seja, “desde o início da vida, a criança é inserida 

no conjunto de herança cultural da humanidade que é partilhada pelo grupo social do qual ela 

participa e que se faz presente no momento da história que vive” (MELLO; FARIAS, 2010, p. 

55).  Dessa forma, a escola e a representação têm um fundo estabelecido também por uma 

família que tem a escola como uma esperança. É o que move tantas famílias a mandarem seus 

filhos e filhas para a escola desde a educação infantil. 

Os ônibus escolares em direção às escolas rurais carregam, a cada parada, as 

perspectivas infantis de mais um dia na escola. O campo de pesquisa é mesmo um espaço 

repleto de versões, casos e acasos, encontros e desencontros, dificuldades e diversões. O 

caminho pode até ser o mesmo todos os dias para as crianças que têm como destino a escola, 

mas as surpresas de cada dia revelam a diversidade encontrada em um só caminho. Cada dia 

representa um presente que vai se revelando a cada pedaço de estrada percorrido. 

Se no mesmo caminho cada dia apresenta-se como uma página diferente da história, 

imagine quando as variações fazem menção aos percursos diferentes da escola? Neste sentido, 

as vertentes vêm consolidando na categoria transporte escolar que, aqui, configura-se “entre 

idas e vindas à escola”. 

O translado das escolas variam. O menor tempo de translado da cidade para uma das 

escolas é de quarenta e cinco minutos, compreendendo quatro quilômetros de asfalto e 

dezessete quilômetros de chão.  A realidade da outra escola totaliza cinquenta quilômetros de 

estrada, sendo quarenta quilômetros é de asfalto e dez de chão, levando pouco mais de uma 

hora para chegada. Por último, a escola com maior distância da cidade de Ariquemes 

compreende sessenta quilômetros e o trajeto está todo asfaltado. O tempo estimado de viagem 
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é de uma hora, destacando que o tempo de translado é determinado pelas condições do tempo 

e das estradas.  

A descrição dessas distâncias e do tempo aproximado que se leva para a chegada à 

escola faz menção apenas a uma das cinco rotas de ônibus de cada escola. Assim sendo, as 

demais rotas adentram linha a fora repleta de percalços, com subidas, descidas, pontes, curvas 

acentuadas, todas elas em estradas de chão. Com período chuvoso a estrada revela difíceis 

condicionamentos para translado. Muitos ônibus quebrados e poucos alunos na escola. Tudo 

em virtude de situações precárias das estradas sem cascalhos e de difícil acesso.  

 

Figura 10 - Ônibus escolar atolado na estrada 

 

  
 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

Todos os ônibus tem uma monitora, a qual prima pela segurança das crianças, da 

subida e da descida do ônibus, incluindo também as travessias de pista quando não se é 

possível estacionar o ônibus no local em que a criança desce. Muitos professores que 

trabalham nas escolas rurais são também residentes no meio rural e utilizam o ônibus como 

transporte para as idas e vindas à escola. Isso nos proporcionou evidenciar os laços afetivos 

das crianças da pré-escola com os demais presentes no ônibus, incluindo a professora.  

Na primeira parada, a professora da pré-escola embarca no ônibus e me 

cumprimenta. Em seguida, senta-se ao meu lado e, com a voz desanima, diz: “ontem faltaram 

muitas crianças, pois choveu muito, estava com apenas cinco alunos. Espero que as crianças 

dessa rota consigam ir à escola hoje” (Semana 01, diário de campo. Ariquemes-RO, 05 a 09 
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de dezembro de 2018). Após esta fala, fiquei um tanto ansiosa, mas antes mesmo de me 

preocupar, na terceira parada do ônibus, no abrir da porta, avistou-se duas crianças: “em um 

sorriso a professora chega próximo ao meu ouvido e diz: os dois são meus alunos! (Semana 

01, diário de campo. Ariquemes-RO, 05 a 09 de dezembro de 2018). Antes de adentrarem no 

veículo, as crianças despediam-se de seus pais, recebendo deles um afago. Tais crianças 

traziam em seus olhos a alegria por estarem a caminho da escola. Com um sorriso largo, em 

direção ao motorista, diziam:  

 

Bom dia, tio! O tio era o motorista que devolveu o sorriso com direito de troco 

(ainda maior) e cumprimentou as crianças chamando-as pelo nome. Ainda com ar 

familiar o motorista volta o olhar para a porta do ônibus e antes de fechá-la se 

despede do pai das duas crianças que estava a esperar a subida de seus filhos no 

ônibus. (Semana 01, diário de campo. Ariquemes-RO, 05 a 09 de dezembro de 

2018). 

 

Antes de sentarem, os olhares atentos procuram a professora e com sorriso 

estampado no rosto senta-se próximos dela, nos assentos que estão em frente ao nosso. 

Sentados e seguros ficam a olhar e sorrir para a professora. O sol forte anunciava um dia sem 

maiores problemas na estrada. As crianças descem rapidamente do ônibus, porém não se 

esquecem do cumprimento ao motorista e da monitora. As crianças, então, descem do ônibus, 

mas permanecem próximos à porta do ônibus aguardando a professora, que ao descer tem as 

mãos rapidamente arrebatadas pelas pequenas mãos das crianças que disputavam a mão vazia 

da professora. Evitando brigas a professora divide seus dedos entre as duas crianças que no 

curto espaço entre o ônibus e o portão da escola seguem junto a ela, mas logo, ao verem os 

demais amigos, desponta-se em uma corrida pelo pátio da escola a fora. 

As perspectivas de mais um dia de campo. Diferente do narrado acima, era um dia 

chuvoso, ainda escuro, cinco e meia da manhã, a espera do ônibus que iria adentrar a linha. 

Mesmo com a chuva, muitas crianças encontravam-se no ponto, aguardando pelo ônibus. Na 

quarta parada já foi avistando ao longe o pai e a filha aguardando no ponto, sob a proteção de 

uma toalha na cabeça, cobrindo parte do rosto da criança pequena, mas o sorriso ficava à 

mostra ao primeiro contato visual com o ônibus. Ao abrir a porta o motorista não abre 

simplesmente uma passagem para entrada do ônibus, ele abre uma porta de sonhos. Tratava-se 

de uma criança da pré-escola, enfrentando uma chuva na espera do ônibus que ainda lhe 

renderia mais de uma hora de translado em direção à escola. 



 

 

138 

As crianças vão adentrando o ônibus.  Identificar as crianças da pré-escola não é um 

desafio muito grande, pois suas características são notórias. Ao sentarem no ônibus alguns até 

se perdem em meio ao banco. Olhando por trás, o assento esconde a cabecinha coberta com 

boné, já em outras ficam expostas apenas um pedaço de cabeça. Há ainda aqueles que se 

soltam do cinto de segurança e escoram-se no assento da frente para ver a estrada, mas não é 

preciso de muito tempo para a monitora intervir. Então, as crianças voltam a se perderem em 

meio ao acento. Ao longo da viagem, uns bocejam, outros adormecem por alguns minutos, 

mas a grande maioria não perde um minuto da viagem, conversam, brincam, dão risada. 

 

Figura 11 - Crianças no transporte escolar durante o percurso para a escola rural 

 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

Na estrada, avista-se um caminhão atolado no meio de um morro. Mesmo 

acostumados com o trajeto, os professores se olham e perguntam: será que passa? Contudo, 

em meio a um curto espaço de passagem, o ônibus pesado de sonhos não pestanejou e o ronco 

forte do motor mostra a importância da insistência e da força.  

Após a transição do desafio do morro, ao chegar à escola, a professora mostra-se 

surpresa de o ônibus ter chegado ao destino: “esta rota é muito conhecida pelo morro alto que 

tem e toda a vez que chove é difícil o ônibus subir. Não sei como subiu.” (Semana 02, diário 
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de campo. Ariquemes-RO, 12 a 16 de dezembro de 2018). Logo ao me mostrar a foto do dia 

anterior, pôde-se observar o grau de dificuldade do transporte e o quando as chuvas limitam o 

acesso à escola rural. As estradas são carentes de manutenção e as fortes chuvas pioram ainda 

mais a situação, principalmente quando se transitam veículos de grande porte que prejudicam 

ainda mais as estradas e o tráfego.  

 

Figura 12 - Pé na estrada: alunos e professores indo para a escola rural 

 

 

 

Fonte: Cedida por partícipes da pesquisa 

 

A figura a cima retrata uma realidade constante do meio rural: ônibus que se perdem 

em meio ao difícil caminho da escola e, como consequência, os professores e alunos seguem o 

percurso a pé. Com os sapatos cheios de lama a passos curtos, passos largos, passos de 

adultos, passos de adolescentes e pequeninos passos de crianças. Diante disso, ficamos a 

imaginar os pequenos alunos que olham para as próximas gerações e percebem a luta que 

passarão para gozarem do direito à educação ao longo dos anos. Quantas vezes terão que 

caminhar a passos curtos rumo à escola, diante de uma adversidade constante de estradas sem 

manutenção, pontes caídas, ônibus quebrados e a natureza sendo a bússola para a definição de 

ter ou não ter aula? Reféns de precariedades das estradas e dos ônibus que não permitem o 

enfrentamento de dias chuvosos. Quando os cálculos são baseados nas condições climáticas 

da nossa região, os resultados denunciam a defasagem do ano letivo. 
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O retorno da escola anuncia a segunda etapa do dia. O bater do sino alertando a hora 

de ir embora, o roncar do motor dos ônibus é um sinal que é necessário apressar-se. Todos 

distribuídos em suas rotas saem no enfrentamento da segunda etapa do translado do dia. Os 

professores e alunos se organizam nos ônibus para retornarem aos seus lares. A cada parada, a 

despedida é um sorriso, todos são agraciados com o Tchau das crianças. Entretanto, o 

motorista, Ah! Este nunca é esquecido pelas crianças e o sorriso parece despontar-se em uma 

envergadura ainda mais ampla a esse homem que os conduz todos os dias à escola. Em uma 

troca recíproca, o motorista chama cada criança pelo nome devolvendo o sorriso nas mesmas 

proporções.  

“Tchau, tio! Até amanhã! Então o motorista responde, chamando a criança pelo 

nome: Tchau (nome da criança)! Até amanhã”. (Semana 02, diário de campo. Ariquemes- 

RO, 12 a16 de dezembro de 2018). 

Essas crianças tão pequeninas ganham a empatia de todos: professores, equipe gestora, 

merendeiras, zeladores, motoristas, monitoras dos ônibus. Todos conhecem todas as crianças, 

tratam-nas pelos nomes e conferem se, no retorno para casa, todos estão a bordo. Cada 

descida das crianças configura uma despedida personalizada. Despede-se com tchau, seguido 

pelo nome e ainda dizem até amanhã.  

A atenção é redobrada quando as crianças descem no asfalto, com trânsito 

constantemente movimentado. A monitora, então, atravessa as crianças na pista, deixando-as 

seguras na entrada de casa, conforme a figura abaixo. Em alguns pontos, os pais já aguardam 

seus pequeninos.  

 

Figura 13 - O retorno de uma criança da escola para casa 

 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 
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Nos ônibus existem também os espaços das travessuras. Embora lindas, as crianças 

aprontam, às vezes. Bolsas voam pelo ar de um banco para o outro. Passam despercebidas as 

travessuras da criançada apenas por alguns momentos. Logo são advertidos: “Pare com isso, 

Dudu!” (Semana 02, diário de campo. Ariquemes-RO, 12 a 16 de dezembro de 2018). Até nas 

broncas o cuidar e educar integram a forma de tratamento com as crianças, mostrando a 

aproximação e o carinho de todos. 

As crianças com sorriso estampado no rosto revelam a satisfação do dia na escola e a 

preparação para o dia de amanhã que se aproxima.  

A realidade do transporte escolar desafia a educação infantil rural. O ânimo da luta e 

da insistência tem em seu valor, mas as definições da realidade precisam ser debatidas e 

postas como primordiais na luta em prol da permanência das crianças na escola. É preciso 

repensar caminhos, rever as condições da escola pólo e os desafios advindos junto a 

polarização, a fim de que a criança tenha acesso a uma escola que faça parte da sua realidade 

e a contemple em suas especificidades. 

 

 

7.3 Pés na terra, terra nos pés, corre para lá, sobe para cá: perspectivas do mundo 

infantil rural, o brincar 

 

A observação do dia a dia escolar das crianças do rural mais parecia um presente 

repleto de desvelamento na definição do “ser criança no rural”. Após tantas definições da 

cultura lúdica da infância, os embasamentos teóricos que agregam à criança a concepção de 

atores ativos no contexto  social, capaz de ser e fazer no mundo, contraria a “velha concepção 

de criança como incapaz e frágil, atualizada pela contemplação da nova criança capaz de 

aprender e de atribuir sentido no que vive” (MELLO; FARIAS, 2010, p. 55).   

Movidos pelo objetivo de ver as crianças na escola, em pleno gozo do protagonismo, a 

empreitada da observação trilhou pelos espaços dos tempos livres das crianças, averiguando a 

distribuição delas em meio às atividades que queriam fazer. Assim, fomos tomados por uma 

riqueza de espaços que os olhos adultos pouco enxergavam, porém ao olhar infantil 

vislumbrava-se uma infinidade de riquezas advindas de lugares tão simples. “Desse modo, 

não são apenas os adultos que intervêm junto das crianças, mas as crianças também intervêm 

junto dos adultos” (SARMENTO, 2008, p. 29).  
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Quinze minutos de intervalo e a pressa tomava conta das crianças para não perder um 

segundo do tempo livre. Somado ao tempo de lanche, o recreio era de trinta minutos. 

Algumas crianças nem queriam saber de lanchar, passavam direto pelo refeitório. A 

professora insistia em chamar, mas os pés ligeiros se perdiam em meio ao gramado.  

Descrever por onde os pés, ora calçados ora descalços percorriam, tentar expressar as 

pernas ligeiras do subir e descer, do pular, do correr, tentar descrever tantas coisas que se 

tornavam brinquedos nas mãos das crianças e, ainda, buscar expressões para significar tais 

interações, torna-se uma tarefa um tanto desafiadora.  Tal desafio demanda a necessidade da 

ajuda visual para avistar, em todos os sentidos, a imensidão da cultura infantil e tamanho 

potencial das crianças em protagonizarem as histórias.  

O montante de registros fotográficos, das três escolas, imprime as facetas do brincar 

na hora do recreio. Representam as dinâmicas das crianças que brincam no parque, brincam 

ao lado do parque, brincam na cerca, brincam na calçada, brincam de correr, penduram-se nas 

barras de ferro das passarelas da escola, brincam nos amontoados de madeira, fazem das 

camisas de frio, brinquedos para seus pés; os pneus de moto, de carro  e de ônibus excedem 

limites constantes de velocidade pelo acervo de níveis e desníveis dos espaços escolares. 

Correm na frente da escola, por trás da escola, por todos os cantos avistamos crianças. Até 

mesmo o antigo parque não deixa de ser frequentando. Cansados de se conformarem com o 

chão, o céu parecia o limite. Então, arriscavam-se subindo nas árvores, misturando-se entre as 

folhagens. A folha verde nos inspira a ver esperança nos olhos brilhantes de quem, 

esperançoso e feliz, lambuza-se criando possibilidades de brincar.  
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Figura 14 - Crianças na hora do recreio brincando no parquinho da escola rural 

 

 

 

Fonte: Silvana de Fátima dos Santos (Ariquemes, 2018) 

As crianças, representadas na foto acima, buscavam um espaço satisfatório para as 

suas perspectivas. Em trio caminhavam pela escola explorando cada cantinho como se fosse a 

primeira vez que estivessem vagando por esses espaços. A verdade é que os olhinhos curiosos 

podem até ser os mesmos, mas a exploração do olhar dinamiza cada dia de forma nova. Assim 

como o amanhecer do sol são as crianças, cada dia com um vislumbre radiante. Então, neste 

momento as três crianças passavam pelo parque, brincaram por um curto espaço, mas já 

tinham vagado por muitos cantinhos e o parque seria só mais um espaço de aventura e de 

brincadeira. Dentre as três crianças, havia uma que liderava o trio e, ao pegar na mão de uma 

das crianças, com um olhar convencido disse: Agora vamos lá no campo! (campo gramado). 

Uma das crianças olhou, parecia não convencida de imediato a deixar o parque, mas logo foi 

convencida por outras duas crianças a irem para o campo. As três crianças buscavam 

aproveitar cada minuto do seu tempo livre na dinâmica empreitada de aventuras pelos 

diferentes espaços escolares.  
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Figura 15 - Crianças, na hora do recreio, brincando na cerca ao lado do parquinho 

 

 

Fonte: Silvana de Fátima dos Santos (Ariquemes, 2018) 

 

 A figura acima revela o disparate atento da câmera que mal saía de uma aventura e 

rapidamente desviava-se para outra vertente, do mesmo espaço, para tentar alcançar a 

ligeireza dos pés, olhos e movimento das crianças. Um lugar pouco provável, já que o parque 

estava logo ao lado, dividido por um cerca de madeira que até tinha uma fresta que cabia uma 

criança, uma espécie de atalho do parque para um pequeno espaço vazio. O espaço 

aparentemente vazio que, descrevendo seus quatro lados, continha cerca de madeira com uma 

fresta, a parede de tijolos, a entrada e a saída e, no último lado, uma tela de arame liso que 

demarcava a divisa da escola com um pasto, o qual continham mato, folhas, plantas, trilhas 

entre outros. 
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Figura 16 - Crianças, na hora do recreio, brincando na cerca ao lado do parquinho nos 

espaços da escola rural 

 

 

 

Fonte: Silvana de Fátima dos Santos (Ariquemes, 2018) 

Continuando, a foto acima demonstra a sequência da aventura na cerca de arame liso 

registramos, neste espaço, a intensa brincadeira das crianças. Na disputa, nem o atalho encheu 

os olhos das crianças para a ida ao parque, preferiram ficar mexendo na tela e apreciando os 

pedaços de madeira, de areia e de mato. Enfim, coisas que só os olhares das crianças 

avistavam. As crianças ficaram por ali conversando, sorrindo e mexendo nas pequenezas 

deste espaço de aparência vazia, mas de riquezas incalculáveis ao olhar infantil.  
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Figura 17 - Crianças, na hora do recreio, brincando de equilíbrio nos espaços da escola 

rural 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

A figura acima traz mais uma variação de espaços do brincar no rural. Um simples 

relevo de tijolos e as crianças brincavam de equilíbrio, um pé ultrapassava o outro, 

pausadamente, na concentração de manter-se no equilíbrio da linha. As crianças empregavam 

na anatomia do corpo as potencialidades em prol do movimento e do equilíbrio, as mãos 

elevadas, os movimentos suavizados e o olhar frontal para a linha reta dos tijolos e, ao fim do 

percurso, o sorriso que denunciava a alegria de ter conseguido ultrapassar o desafio posto na 

brincadeira. As duas crianças se organizaram, cada uma tinha a vez de se equilibrar na 

brincadeira.  

A figura abaixo revela a função da camisa de frio sendo revertida em uma 

brincadeira de criança. Três crianças, uma camisa de frio e um pátio gramado completavam a 

os ingredientes de uma brincadeira que divertia. Um puxava para lá, outro puxava para cá e, 

finalmente, o terceiro puxou e conseguiu tirar a camisa de frio das mãos das outras duas 

crianças. Em posse da camisa, saía correndo. As duas crianças, então, disparam em direção da 

criança com a camisa, uma espécie de pega-pega. Enquanto isso, uma criança observa a 

brincadeira do trio e olha para camisa amarrada na cintura e começa a desamarrar. Em pouco 

instantes, iniciam o pega-pega de camisa com outras crianças. Finalmente, ao lado, mais uma 
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criança brincando nas barras de ferro que demarcavam o corredor que dava acesso do 

refeitório a um bloco de sala de aula. Esses tubos de ferro eram frequentados pelas crianças o 

tempo todo, tinha sempre alguma criança brincando de se pendurar entre as barras de ferro.  

 

Figura 18 - Crianças brincando com a camisa de frio nos espaços da escola rural 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

Na figura abaixo, nos vestígios do antigo parque, as crianças brincavam na divisa que 

demarcava os limites do terreno escolar. A cerca de arame liso era composta por um pequeno 

pedaço feito de tijolos. Entre esses espaços as crianças subiam e ficavam a se equilibrar e 

perpassar de um lado para outro. Brincavam, sorriam e conversavam.  
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Figura 19 - Crianças, na hora do recreio, brincando nos espaços do antigo parque 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

A figura a seguir retrata que o brincar excede os limites da gravidade, indo além do 

chão. A árvore curta e verde sacolejava. Com um olhar fixo avista-se duas crianças descendo 

rapidamente. Quando são firmados os olhares, avista-se uma criança em cima da árvore, junto 

às folhagens, com o uniforme verde e um olhar atento, a criança observa a escola nas 

prerrogativas de uma vista privilegiada, porém, mais privilegiados ainda, são quem captou 

este momento de brincar das crianças e a tamanha criatividade e versatilidade do universo 

infantil. 

 

 

 



 

 

149 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

 

Figura 21 - Crianças em atividade livre na sala de aula da escola rural 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

Figura 20 - Criança, na hora do recreio, brincando na árvore 
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As crianças se reinventam a cada momento, bastam-lhes alguns minutos livres, e eles 

arrumam logo um traquejo novo de brincar. Em observação de atividade livre na sala de aula, 

na figura acima, foi possível vislumbrar a transformação do uso inverso da mesa adquirindo a 

forma de casas e túneis.  

A hora do lanche também chama nossa atenção. O cheiro bom de merenda os fazia 

sentar e se organizar em torno da mesa. Tão pequeninos que, ao se sentarem, os pés mal 

tocavam o chão, assim como demonstra a figura abaixo. O balançar dos pés embalavam a 

fome e a vontade de comer. Nesta escola, o refeitório trata-se de um barracão feito com 

madeiras aproveitadas das antigas escolas multisseriadas localizadas nas redondezas. A mão 

de obra foi realizada no antigo formato de mutirão realizado junto à comunidade. Embora o 

fato de terem cortado os pés das mesas para torna-las mais confortáveis às crianças da pré-

escola, as demandas escolares trazem um refeitório pequeno e com condições estruturais 

limitadas. Ainda assim, serve a todos que frequentam a escola, ou seja, mais de duzentos 

alunos. Estes, de diversas idades, são organizados em horários diferentes para desfrutar o 

lanche. Dessa forma, a adequação das mesas para o tamanho das crianças, atualmente, não é 

uma alternativa viável.  

 

Figura 22 - Criança lanchando na escola rural 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 
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 O prato de macarrão com carne, conforme figura abaixo, é saboreado com boca boa, 

boca de quem come com prazer. As crianças comem, mas não tiram os olhos do pátio, não 

vendo a hora de terminar para sair correndo pelos espaços a fora. As crianças que se perderam 

pelo caminho, sucumbidos pela tentação de um brincar livre e solto, retornam ao refeitório 

para lancharem. Terminam apressados e retornam às explorações dos espaços de brincar. 

 

Figura 23 - Crianças lanchando macarrão com carne, na escola rural 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

  

Nas duas outras escolas, as mesas são pequenas e comportam de forma confortável 

as crianças. Na rotina, antes do recreio, as crianças terminam seu lanche e, quando resta no 

prato algum alimento, organizados e respeitando a vez, cada criança raspa seu prato em um 

cesto de restos e colocam os pratos organizados em uma mesa ao lado. Seguem em direção 

aos banheiros, lavam as mãos e após esse ritual, seguem sem muitas regras a correr e explorar 

os variados espaços escolares no seu tão precioso recreio. 
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Figura 24 - Crianças jogando o resto do alimento no cesto, na escola rural 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

Árvores, cercas, gramas, os pés descalços no barro, o subir e descer nos galhos, tudo 

é diversão. Correm para lá, correm para cá. Correm sem direção. Brincam de pega-pega, de 

esconde-esconde. São quinze minutos que se eternizam entre risos e alegrias. Os pensamentos 

já adiantam o outro dia: amanhã brincar de novo. Hoje, amanhã, depois. Não importa! O bater 

do sino anuncia o recreio e junto a ele o despertar do protagonismo infantil exercido nas 

brincadeiras.  

 

7.4 Imagens e representações: o brincar expressado nas cores 

 

Crianças ansiosas, uma atividade à vista. Os olhares exalam interrogações. Ao falar 

do que mais gostam de fazer, em um só coro, a palavra “brincar” é unânime. Ao falar de 

brincar as falas se cruzavam, todos queriam falar suas preferências e experiências. Em uma 

roda de conversa, todos puderam se manifestar. Ouvir as crianças e a gama de vivências que 

elas trazem foi, sem dúvida, um momento fantástico do trabalho. Essa atividade desenvolvida 

com as crianças fez parte do desdobramento do projeto de extensão: O resgate do brincar no 

rural. O objetivo foi possibilitar à criança a manifestação de suas vivências enquanto crianças 
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do rural. Foram muitas brincadeiras soltas no ar. Seja em casa ou na escola, todos disseram 

gostar de brincar.  

A segunda proposta de atividade tratou-se de um desenho livre, momento em que as 

crianças tiveram mais um espaço para, através do desenho, potencializar as atividades que 

mais gostavam de realizar. Os desenhos se encontram com as falas. As famílias, os sítios são 

ilustrações encontradas nos laços e traços de cada criança. Tudo isso em um cenário verde das 

árvores e gramas. Do azul do céu. Coloridos do arco Íris. As estradas, os meios de locomoção, 

todos envoltos dos desenhos. 

Foram um total de 46 desenhos. Cada crianças teve seu espaço de voz e, através dos 

desenhos, caracterizaram seus olhares do mundo que os cercam. Os desenhos, ao serem 

analisados, constituíram-se em três categorias principais: família, natureza e brincadeiras. 

 

Tabela 4 - Categorização geral dos desenhos 

 

Categorias dos desenhos Família Natureza Brincadeiras 

TOTAL 18 31 43 

 

Fonte: Autora. (Ariquemes, 2018) 

 

 Dos 46 desenhos, 43 alocaram um espaço especial para o brincar, tendo na segunda 

instância de categoria mais cotada, com 31 desenhos, contendo a presença da natureza, onde 

as crianças não deixaram de contextualizar seus espaços de vida, trazendo os elementos 

principais da natureza. Dentre sol, nuvens, árvores e animais, as crianças se desenhavam 

fazendo parte desse contexto, sempre brincando. As composições familiares alocaram-se em 

18 desenhos que trouxeram suas famílias representadas. 

Analisando as combinações de categorias recorrentes nos desenhos, grande parte 

encaixou-se, em pelo menos, em duas categorias. 
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Tabela 5 - Combinações das categorias dos desenhos 

 

Combinações de categorias Quantidade aparições nos desenhos 

Uma única categoria 16 desenhos 

Família; natureza e brincadeiras 15 desenhos 

Natureza e brincadeiras 15 desenhos 

 

Fonte: Autora  (Ariquemes, 2018) 

 

Os quantitativos de 16 desenhos se encaixaram de forma isolada em apenas uma 

categoria. Somaram-se 15 desenhos, agregando em suas composições a combinação das três 

categorias. Na combinação de natureza e brincadeiras, foram um total de 15 crianças que 

evidenciaram nos desenhos. As demais combinações não quantificaram. No geral, as crianças 

brincam, sendo essas brincadeiras vividas e significados no rural, em meio à natureza. Sol, 

árvores, nuvens, estrelas, flores, gramas, passarinhos, rios, peixes, gatos, cachorros e sempre 

as crianças fazendo parte desse brincar. Brincadeiras e natureza fazem o arranjo perfeito das 

significações do brincar no rural para essas crianças.  

 

 

Quadro 4 - As brincadeiras dos desenhos das crianças 

 

Fonte: Autora  (Ariquemes, 2018) 
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As brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, lenço atrás, coelhinho sai da toca 

revelam-se de forma presente. Grande parte das preferências das brincadeiras circulam em um 

brincar nos envoltos do quintal, no envolvente cenário de árvores e animais. O subir em 

árvores, brincadeiras de roda, brincadeiras com bonecas, com bambolês, com tratores, carros, 

motos e bicicletas sempre envolvendo os animais que fazem parte de suas vivências. Os 

cenários curiosos desse modo de brincar é embutido nas brincadeiras de observar as formigas, 

assim como é destacado por uma das crianças.  

Figura 25 - Desenho de uma criança evidenciando a brincadeira de observar as formigas 

 

 

      
Fonte: Criança 11 (Ariquemes, 2018) 
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Na figura acima, a criança define a sua brincadeira preferida, a qual consista em 

observar as formigas. Em cada traço há significação do espaço de morada das formigas e a 

localização das mesmas nesta morada. Em um desenho de outra criança, categorizado, mas 

não posto no texto, é traduzido a representação da casa do besouro, dando detalhes da 

localização e formato na exploração de dois tons de verde e detalhes em azul. Evidencia ainda 

a localização da casa do besouro perto da casa de uma prima.  

Figura 26 - Desenho de uma criança evidenciando a brincadeira de observar as formigas 

 

 

Fonte: Criança 16  (Ariquemes, 2018) 

 

A maioria dos desenhos trazem, na essência, um cenário de natureza, sol, árvores, 

flores, arco íris e animais. Em meio a essa natureza as brincadeiras são representadas. Na 

figura acima, além de toda essa composição, a criança está em cima da árvore brincando de 
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boneca. A criança não se esquece de destacar o vendedor de picolé que, aos fins de semana, 

passa nas linhas trazendo alegria para a criançada. A árvore faz parte do cenário recorrente, 

assim como as diversas formas que as crianças encontram de demonstrar o brincar no subir e 

descer das árvores.  

Figura 27 - Desenho de uma criança evidenciando suas vivências subindo na árvore 

 

 

 

Fonte: Criança 19  (Ariquemes, 2018) 

Na figura acima, a criança representa a brincadeira de subir nas árvores. Os detalhes 

mostram os tantos frutos acomodados na copa da árvore e a criança na metade do tronco rumo 

às alturas. A família, a casa de doces e, logo em cima da casa, o gato travesso. Em um mundo 

próprio, as crianças consolidam expressões em desenhos pouco casuais, onde pirulitos, sol e 

árvores dividem os espaços sem muitas regras ou repartições na representação do universo 
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infantil. A natureza e a criança continuam a se relacionar de forma rica nos desenhos 

representados.  

Figura 28 - Desenho de uma criança evidenciando suas vivências 

 

 
 

Fonte: Criança 13  (Ariquemes, 2018) 

 

Na figura acima, nos traços do desenho detalhado a natureza se repete. Este cenário 

colorido demonstra em cores, o rural com árvores, frutos, flores, arco-íris, sol e a criança com 

o cachorro na junção completa do cenário.  
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A maioria dos desenhos dos meninos, embora envolto pela natureza, é composto de 

carros, tratores, motos, estradas, carretas, evidenciando a diferenciação de gênero que ocorre 

em meio a esse cenário rural. Já as meninas não trazem esses itens em seus desenhos, 

provavelmente pelo fato de tais elementos não fazerem parte de suas vivências.  

 

Figura 29 - Desenho de uma criança evidenciando suas vivências 

 

 

Fonte: Criança 30 (Ariquemes, 2018) 

 

A figura acima segue composta por sol, bola, trator, cachorro, casa e a árvore com 

um balanço pendurado e a criança em meio a todas essas representações, as quais são 

vivências de seu universo infantil. As crianças não hesitaram em trazer os detalhes dos 
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desenhos. Cada rabisco que, às vezes, não tinha sentido era explicado com convicção pelas 

crianças.  

Na figura a seguir os elementos parecem até se repetir, trator, carreta, garagem, rato, 

o Bob Esponja, sol, flores e a criança sentada na moto. O interessante é a dedicação das 

crianças em trazer as preferências de forma aparentemente desorganizada, mas têm e 

demonstram sentido das vivências das crianças e do olhar sobre o mundo, as pessoas e as 

coisas.  

 

Figura 30 - Desenho de uma criança evidenciando suas vivências 

 

 

Fonte: Criança 17  (Ariquemes, 2018) 
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As misturas das categorias entre brincadeiras, natureza e família torna-se, neste 

momento, o foco. Na figura a baixo, a folha branca com tons de verdes, aos olhos de qualquer 

adulto passaria por rabiscos desarticulados e sem sentidos. Mas o criador, que se encontra em 

um processo inicial de coordenação motora do escorrer do lápis de cor, aponta com um ar de 

orgulho as definições de seu desenho. Cada detalhe da obra dá vida a cada traço. Descreve as 

pequenezas do desenho e como as partes vão consolidando o cenário total da obra: o rio, a 

pescaria com o pai e a irmã. A bicicleta ao lado retrata a divertida ida para o rio. Tudo acaba 

na panela com o peixe frito alimentando a família. Todas essas informações descritas palavra 

pela criança nos mostram as vivências sob a ótica infantil.  
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Figura 31 - Desenho de uma das crianças evidenciando um dia de pescaria com a família 

no sítio 

 

 

 

Fonte: Criança 06  (Ariquemes, 2018) 
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Figura 32 - Desenho de uma criança evidenciando suas vivências 

 

  

 

Fonte: Criança 01 (Ariquemes, 2018) 

 

A figura acima, em um só desenho, traduz a rotina de uma família residente no rural, 

desde os aspectos econômicos como o trabalho do retratado através do desenho do pasto, a 
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configuração familiar, a rotina do dia a dia. As atividades de entretenimento compreendem o 

assistir televisão em família e a visita na casa da vovó, evidenciando os traços que formam a 

estrada, a moto e a ordem que estão assentados no veículo, com o pai pilotando, a criança no 

meio e a mãe ao final protegendo a criança. No canto da folha, o desenho da criança 

brincando de bicicleta.  

A figura a seguir traz a composição de uma representação de todos os elementos 

categorizados, onde a criança evidencia as vivências familiares, trazendo toda a família 

presente. A natureza é muito nos desenhos, mesmo nas oposições dos elementos confabulam 

esse mesmo espaço de sol e chuva, noite e dia. A criança montada no cavalo junto à irmã. É 

bem isso a infância, é bem isso o ser criança, a capacidade de criar e recriar sem regras, sem 

oposições, tudo pode estar junto, tudo pode dividir os espaços sem se contrariar. Esta é a 

criança do rural, repleta de vida e, em uma só imagem, capaz de se materializar com formas 

próprias do ver e viver.  

 

 

Figura 33 - Desenho de uma criança evidenciando suas vivências 

 

 

Fonte: Criança 03 (Ariquemes, 2018) 
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Nossa função recai na necessidade de valorização de toda essa subjetivação, partir do 

ponto de vida da criança para significar a aprendizagem. Ao ver a criança e a capacidade de 

protagonismo, os intentos corroboram com a busca pela garantia da especificidade das 

crianças e das famílias, sendo consideradas nas histórias e memórias desse grupo social sua 

vida e sua cultura. É preciso compreender essas histórias com o grau de importância devida, 

desde a infância. Assim nos ensina Drummond (1987, p. 17): “[...] Lá longe, meu pai 

campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que 

a de Robinson Crusoé.” Conhecer a nossa história é fundamental para entender a importância 

do nosso valor em cada espaço de vida.  

Outro fator importante de se destacar é a questão rural e urbana que é encontrado em 

dois desenhos. Na figura abaixo a criança traz de forma separada a composição do rural e do 

urbano, alocando a si e a família em um cenário composto de sol, arco íris, mata e girassol. 

Do lado inverso do desenho coloca algumas cores separadas por formas geométrica, 

classificando como cidade. Entre as duas representações rural/urbano, traz o desenho de uma 

estrada e de um carro. O aluno diz que de vez enquanto vai para a cidade e gosta muito do 

passeio por lá.  

 

Figura 34 - Desenho de uma criança evidenciando suas vivências 

 

 

Fonte: Criança 24 (Ariquemes, 2018) 
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Figura 35 - Desenho de uma criança evidenciando suas vivências 

 

 
      

Fonte: Criança 7 (Ariquemes, 2018) 

 

O último desenho, representado na figura acima, novamente destaca a representação 

paralela do rural e do urbano, a família de um lado e a cidade de outro, uma árvore quase 

sendo a divisão entre os dois espaços de vida. O urbano, então, traz à criança as expectativas 

de maior alegria, por ser onde o avô mora e, ainda, ter um lago com peixes que a criança diz 

gostar muito de ir toda vez que vai visitar o avô na cidade.  

 

7.5 Eles brincaram, ela brincou, eu brinco, nós brincamos 

 

A percepção da simples conotação da cultura lúdica, segundo Amado (2007), é 

advinda da cultura acumula historicamente pela humanidade, subsidiadas por vestígios da 

memória coletiva que há tempos é passado de geração a geração. É evidente que cada pedaço 
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de memória faz menção a vivências passadas e significados que o tempo desvela sobre ela. 

Trazem retratos de uma época vivida, em que não se contou apenas com pessoas isoladas, mas 

sim, com histórias que perpassam a cadeia individual, dando acentuadas cotações sociais de 

um tempo.  

 

Ao compartilhar as lembranças dos brinquedos e brincadeiras presentes nas 

infâncias, os entrevistados exprimem um ponto de vista sobre a memória coletiva. E 

esse ponto de vista está relacionado ao lugar e espaço ocupado por cada pessoa no 

meio social. (OLIVEIRA; et al., 2007, p. 13). 

      

 

A mala das memórias possibilitou às crianças vivenciarem as preferências de 

brincadeiras em consonância com as brincadeiras dos pais e avós.  Também possibilitou o 

encontro de histórias da escola rural e a antiga escola multisseriada, desde a organização, 

formato das cadeiras, quadro, a forma que era preparada a merenda, as brincadeiras e as 

travessuras de seus familiares, quando ainda eram crianças. Tudo isso através de relatos, fotos 

e desenhos e até brinquedos reconstituídos a partir do rememorar das famílias, oportunizando 

às crianças brincarem das brincadeiras que os pais e avós brincaram.  

O envolvimento das crianças ao manipularem cada brinquedo, as surpresas advindas 

das fotos dos pais e avós quando ainda eram crianças foram experiências bem interessantes. 

Fotos da antiga escola da qual, hoje, estudam também foram alvos de comentários e 

admiração, já que eram estruturas bem diferentes. Todas as crianças abriram a mala aos 

colegas da turma e apresentam todas as narrativas (blocos), as fotos e os brinquedos 

mandados na mala.  

Na fase final do projeto organizamos uma gincana a partir das brincadeiras advindas 

na mala das memórias e das brincadeiras preferidas de cada criança, hoje. As famílias se 

fizeram presentes junto às crianças. Foi momento de muita diversão e conhecimento.   

A cultura é um processo histórico-cultural e precisa convalidar-se no seio social, para 

isso, as gerações passadas devem legitimar as memórias com as gerações atuais, “o 

movimento da história só é, portanto, possível com a transmissão, às novas gerações das 

aquisições da cultura humana, isto é, com educação” (LEONTIEV, 1978, p.7). A mala das 

memórias anunciou o contato das gerações por intermédio das narrativas e consolidações das 

vivências de infâncias dos pais e avós “[...] uma geração faz a outra despertar, seja como 

memórias das lutas já vividas, seja como projeto de uma história vindoura” (PEREIRA, 2012, 

p. 46).  
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A garantia da brincadeira, hoje, é uma conquista para a infância, a qual é regida por 

vários instrumentais que a garantem, confirmando que “é esse conjunto de experiências que 

permite às crianças brincarem juntas, ou seja, a cultura lúdica torna a brincadeira possível, 

mas é no próprio espaço social do brincar que ela também emerge e é enriquecida (Borba 

2009)”. Zuccolotto traz também a importância do cultivo da brincadeira nos contextos 

familiares. 

 

O hábito de brincar precisa ser cultivado no seio da família, pois, fortalece a 

formação do vínculo afetivo, melhorando as relações. Além disso, o jogo, a 

brincadeira, o faz de conta, estimula a socialização, a inteligência, a criatividade, 

favorecendo o surgimento das possibilidades, como também, o reconhecimento das 

limitações e dificuldades. (ZUCCOLOTTO, 2009, p.3). 

      

  A fase final do projeto de brincadeiras criou possibilidades para as crianças se 

apropriarem das narrativas de seus familiares, visando a interação dessas memórias e, é claro, 

a troca advinda da forma como a criança brinca atualmente, bem como as suas preferências e 

nuances. Em um conjunto de mão dupla.  

As memórias proporcionam às crianças experimentarem as brincadeiras dos tempos 

dos pais e avós. O projeto alcançou grande profundidade e, depois, as malas vieram recheadas 

de encantamentos. É possível verificar tal alcance através da confecção dos brinquedos que a 

família construiu com a criança. Notou-se que o momento de confeccionar os brinquedos 

possibilitou aos familiares relembrar os brinquedos e as brincadeiras que faziam parte de suas 

vivências, bem como resgatar lembranças e sentimentos guardados em suas memórias. Os 

pais e avós desnudaram os entornos, as aventuras, as construções, não deixando de mostrar o 

florescer cultural, afinal, as representações nada mais eram que as suas próprias percepções de 

mundo. As formas de brincar expõem, então, o pertencimento social vivenciado e as 

condições de vida são desveladas, “se, por um lado, é importante a presença de uma pessoa 

mais experiente para colocar a criança em contato com a cultura, por outro lado, é 

fundamental que também possamos perceber a criança como um ser que produz cultura” 

(OLIVEIRA; et al., 2007, p. 21). 

Brougère (2001) destaca as possibilidades que a manipulação de brinquedos permite 

à criança, em duas vertentes: a manipulação de códigos culturais e sociais e as projeções e 

expressões por meio do comportamento que exprime uma característica relacional com esse 

código. Ao encontro de tal afirmativa, encontramos em Vigotsky (1998) a importância de 

brinquedos e brincadeiras como essencial para uma situação imaginária que possibilita a 
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apropriação do mundo real. As brincadeiras e brinquedos tomam formas em diversos 

materiais, que de forma inventiva era construída. Neles as crianças evidenciaram o trato da 

época e os conceitos de infâncias embutidos nesses entornos.  

  

Assim infância remete à fantasia, à imaginação, a criação, ao sonho coletivo, à 

história presente, passada e futura. Próxima dos mágicos e loucos, contraposta à 

racionalidade instrumental, a criança monta com cada peça, cada pedrinha que 

encontra cada retalho, pau, bloco. Mônada e mosaico, constelação e relâmpago. 

(KRAMER, LEITE, 1997, p.36). 

 

Figura 36 - Brinquedos das crianças 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

A figura acima expõe os brinquedos enviados por uma família à escola, através da 

mala das memórias. A família confeccionou um carrinho de madeira com rodinhas de tampas 

de litros, um bioquê feito de madeira, uma carroça feita de latinha de manteiga, tampinhas de 

litros, barbante e cavalinhos de plásticos e um o trator construído a partir de madeira e 

parafusos. Todos esses brinquedos replicados retratam os tempos de infância da família, 

evidenciando, como ricos artefatos, que o pai, a mãe e os avós brincavam quando crianças. 

Tais brinquedos proporcionaram às crianças a manipulação, os quais serviram de códigos 

culturais que possibilitaram a ponte de gerações atuais e passadas. Os brinquedos foram feitos 

a partir das rememorações da família e da consolidação dessas memórias junto a criança. A 

partir desses pressupostos a família e a criança construíram esses brinquedos. Segundo a mãe, 

as rodinhas do carrinho feitas de tampinhas de litros, nos tempos passados, eram feitas de 
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borrachas de chinelos velhos ou madeira, pois eram esses os tipos de materiais da época, o 

que se aplica também para os demais brinquedos que foram feitos a partir de materiais 

alternativos atuais.  

Na figura abaixo, a mãe, na representação da família, fez parte do momento junto às 

crianças. Com muita alegria estampada no rosto, rememorou os melhores momentos da 

infância e dividiu com as crianças como brincava e do que brincava. Disse, ainda, sobre os 

brinquedos enviados na mala, mostrando os detalhes de sua construção. Para fechamento 

desse momento de memórias e histórias, a mãe mostrou para as crianças suas fotos de quando 

era ainda uma criança. Maravilhados, as crianças olhavam com curiosidade a criança que se 

tornou adulto hoje, percebendo isso como um futuro próximo.  

 

Figura 37 - A mãe apresentando suas memórias de infâncias para as crianças 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

 A figura abaixo evidencia o momento das crianças compartilhando com os 

coleguinhas as vivenciam junto à família. Trouxeram fotos das brincadeiras da família, 

demonstravam felicidade e envolvimento nesse enredo histórico do qual seguirá fazendo 

história. Explicava com animação as brincadeiras preferidas da família. A professora instiga 

ainda mais a criança e a mesma, atenta, não se esquecia de cada detalhe.  
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Figura 38 - A criança apresentando as fotos de quando a mãe era criança 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

Na figura abaixo, registra-se o momento em que criança apresenta as sensações 

vivenciadas na construção dos brinquedos. Explicou passo a passo a participação ativa e o 

quanto foi importante este momento junto à família. O tamanho interesse da criança que 

estava a apresentar as memórias da família foi um motor que estimulou ainda mais as crianças 

que não viam a hora de manipular e brincar com os brinquedos. 

Figura 39 - A criança apresentando os brinquedos construídos com a família 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 
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As narrativas dos pais e avós continuavam a causar grandes expectativas nas crianças. 

As vivências das brincadeiras das gerações anteriores possibilitaram o crescimento no acervo 

de brincadeiras das crianças. A narrativa a seguir vem composta pela experimentação da 

brincadeira do pai e sua socialização na sala de aula. 

 

Figura 40 - Crianças brincando com as brincadeiras dos pais na escola, futebol de 

madeira e belisco 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

O pai teve o cuidado de construir junto com a criança estes dois brinquedos: futebol 

de madeira e o jogo beliscam. O dia de trazer para a escola e mostrar aos colegas foi uma 

festa, ele se mostrava feliz em ensinar como deveria brincar. As expressões de alegria na hora 

de dizer como foi feito o brinquedo e ainda o prestígio que ele sentia em ver os colegas 

brincando da brincadeira que o pai brincava parecia mesmo fantástico.  

Para a professora foi um momento também muito especial, possível de ser observado 

no diálogo entre a professora e a criança. “Ela dizia: sabia (nome da criança) que quando eu 

era criança eu também brinquei dessas brincadeiras? Com os olhares curiosos as crianças 

ficaram ainda mais interessadas em brincar com a novidade.” (Semana 02, diário de campo. 

Ariquemes-RO, 12 a 16 de dezembro de 2018). Em momento de observação, na semana 

posterior a apresentação do brinquedo, as crianças ainda se demonstravam atraídas pelo 

brinquedo construído pelo colega e o pai. Os brinquedos passaram a compor o cantinho dos 

brinquedos. Após uma atividade uma criança disse: 

 

Professora! Vamos brincar de belisco e uns três que ainda estavam a fazer a 

atividade levantaram a mão e disseram que também queriam. Outro correu na 

direção do futebol de madeira e disse: eu quero brincar com esse, um dos 

engenheiros do brinquedo disse, “calma, deixa que eu ajudo vocês a jogarem, meu 

pai me ensinou como fazer muitos gols. (Semana 03, diário de campo. Ariquemes- 

RO, 19 a 23 de novembro de 2018). 
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Após alguns dias dos retornos das malas das memórias, cheguei à escola para mais 

um dia de observação e, então, a professora entoou uma boa tarde, seguido de um imediato 

sorriso, dizendo: 

 

Andressa, uma ‘criança’ me disse algo muito bom, na verdade é melhor ela contar. 

Então chamou a criança. Sim, professora - disse a menina! Com um olhar de 

orgulhosa, parecendo já saber qual seria o assunto. A professora então disse: - diga 

a Andressa o que houve na sua casa? Então, a menina falou: eu chamei meu pai pra 

brincar e ele brincou comigo de esconde-esconde, pega-pega e jogar bola. Pensei 

qual seria o motivo de tanto entusiasmo. Em seguida, a menina comentou que, ele 

nunca tinha brincado com ela antes. Eu gostei muito de brincar com ele-completou 

a criança. (Semana 03, diário de campo. Ariquemes-RO, 19 a 23 de novembro de 

2018).  

      

  Confesso ter ficado emocionada, um momento que mexeu muito comigo. Às vezes, 

os detalhes do dia a dia não nos permitem perceber o grande potencial que nossos gestos 

exercem na vida dos nossos filhos como um efeito duplo. As memórias oferecem um espaço 

para quem talvez pensasse estar ultrapassada, e pensar ainda que nossas crianças estão 

carregadas com o que já precisam, quando na verdade, este contato, essas trocas são 

essenciais para construção histórica da nossa sociedade. “Como pressuposto, a história oral 

implica uma percepção do passado como algo que tem continuidade hoje e cujo processo 

histórico não está acabado. É isso marca a história oral como ‘história viva’” (MEIHY, 2005, 

p.19).  

As gincanas itinerantes registradas, na figura abaixo, reservaram trocas significativas 

às crianças, às famílias, à escola e aos pesquisadores. As memórias materializando-se na 

interação foram sem dúvida de grande valia para todos os envolvidos.  
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Figura 41 - Gincana itinerante envolvendo a escola, as famílias e as crianças 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

As contribuições vêm ao encontro de uma educação infantil agregada de 

especificidades das crianças do rural, pondo na prática pedagógica e nos envoltos sociais das 

crianças, os contornos de suas peculiaridades e vivências, acendendo a criança como 

protagonista capaz de fazer cultura. Essa é uma visão de escola que inclui ao invés de excluir. 

O envolto de todos nessas vertentes aciona reflexões constantes, tais como: qual é e 

como é a escola rural que queremos? Como podemos contribuir com a criança na 

consolidação de valorização dos seus entornos sociais, no sentido de promovê-la, de torná-la 

não apenas pertencente, mas criadoras de cultura? 

O papel da escola, do professor, da família e da criança ganham força de forma 

entrelaçada e o status de ser crianças, assim como as variações que o tempo exerce nessas 

significações, trazem à infância pluralidades e narrativas que reforçam a cultura e a sua 

dinâmica construção.  

Os status de crianças da área rural foram de uma profundidade tão grande, tendo nas 

histórias e memórias, o encontro de gerações como subsídios essenciais, os quais, aos poucos, 

foram sendo constituídos por todos os envolvidos. Quando menos percebemos, o produto 
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estava pronto, com traços e contornos efetivados por muitas mãos: as crianças, as famílias, a 

escola e os pesquisadores.  

A constituição de três livros de história traz as principais categorias encontradas no 

campo como premissas importantes no envolto do trabalho das especificidades do rural, para 

que a criança se perceba como um ser ativo e histórico, o qual, nas vivências, segue 

compondo a história coletiva.  

Desse modo, chega-se ao produto em seus contornos finais. Entendo esse final 

sempre como parte de caminhos para melhor consolidar o que se propõe na pesquisa. No 

entanto, sabe-se que quanto mais nos aprofundamos na pesquisa, mais percebemos o quanto a 

ação é necessária. Investigar é essencial e somadas às ações que integram a comunidade 

escolar consolidam a pesquisa-ação. Dessa forma, assim como toda pesquisa, as portas se 

abrem enviesadas a novos questionamentos, novos caminhos a percorrer, constituindo-se em 

diversos caminhos para continuar agindo em conjunto com as comunidades. Desdobrar-se é 

preciso.  
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8 O PRODUTO UM CONSTRUTO 

 

Ou se tem chuva e não se tem sol, 

ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 

ou se põe o anel e não se calça a luva! 

Quem sobe nos ares não fica no chão, 

quem fica no chão não sobe nos ares. 

É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo nos dois lugares! 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 

ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 

e vivo escolhendo o dia inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 

se saio correndo ou fico tranquilo. 

Mas não consegui entender ainda 

qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

Meireles (2001, p.1.483). 

 

 

Esta seção volta-se ao objetivo entrelaçado com a pesquisa-ação, que teve o pleito de 

ser constituída no decorrer da pesquisa. A princípio, o objetivo da pesquisa era buscar, a partir 

das necessidades dos professores, alunos e pais um curso de formação continuada para as 

escolas rurais sobre temáticas a serem apontadas no decorrer da pesquisa atual. Sob esse 

crivo, a pesquisa-ação, dentro de suas nuances, traz a dinâmica conotação de um objetivo que, 

embora previsto, ficasse em aberto visando o atendimento das demandas elucidadas na 

realidade investigada, tendo a participação de todos na definição e no alcance do objetivo 

final que se trata do produto. Dessa forma, a alteração ao objetivo é simplesmente na 

formação continuada que dá lugar a uma coleção de livros de literatura infantil: “Turminha da 

Terra”, subsidiados pelas narrativas das crianças matriculadas em três escolas rurais da cidade 

de Ariquemes, das famílias das crianças, dos docentes e equipe gestora das escolas. Dividida 

em três volumes, a coleção turminha da terra, contou com a categorização das principais 

temáticas, resultando em três histórias, essas, as mais contadas pelos sujeitos da pesquisa, 

envolvendo os aspectos atuais da escola sobre as mesmas. Todo esse trabalho tem objetivo de 

valorizar e fortalecer as infâncias do rural. Além disso, pode ser uma via de possibilidade na 

luta a favor da garantia das especificidades e peculiaridades do rural. Trata-se de um material 

voltado para a valorização da criança, no entendimento de sua construção como criança do 

rural e de suas possibilidades enquanto criadora de cultura. Os três volumes da coleção foram 

organizados e tematizados da seguinte forma: “Aprendendo com o vovô o caminho da 
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escola”, “Eu brinco, eles brincaram, nós brincamos” e “Era uma escola muito engraçada, 

fogão a lenha, teto de palha”. 

 

8.1 Projeto de extensão: subsidiando o caminho  

 

Uma mala, um bloco, uma caneta, um lápis, um apontador, uma borracha e uma 

régua, itens que compunha o conjunto da Mala das Memórias e que foram entregues a cada 

criança. Um espaço destinado às crianças e às famílias para a interação e compartilhamento 

das histórias e memórias. O cronograma de cada escola primou pela condição peculiar da 

localidade. O período de tempo da mala das memórias na casa de cada família foi de uma 

semana. Como havia sido identificado as crianças e as famílias, ao fim do período, os blocos 

ficaram sob a posse da pesquisa. Já os demais materiais vindos na mala foram registrados e 

devolvidos. 

 

Figura 42 - Mala das memórias 

 

 

Fonte: A autora (Ariquemes, 2018) 

 

Ao retornar, as malas das memórias trouxeram com elas fotos, histórias, desenhos, 

brinquedos, enfim, memórias. As crianças ficavam atentas a cada novidade trazidas nas malas 

e entusiasmadas ao conterem suas histórias.  A participação da família envolveu ainda mais 

esse momento. 
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Figura 43 - O retorno na escola com a mala das memórias 

 

 

 

Fonte: A autora (Ariquemes, 2018) 

  

 As crianças manifestaram as atividades preferidas através dos desenhos e ficou claro 

que o brincar é a categoria constante nas vivências. Os desenhos ilustraram o “brincar” na 

escola, o brincar em casa, evidenciando as preferências desse espaço encantado de 

brincadeiras e brinquedos. 
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Figura 44 - O retorno na escola com a mala das memórias 

 

 

 

 

      

Neste desenho, a criança traz as vivências em casa, 

destacando a natureza sob o melhor olhar, o olhar 

infantil. Flores, árvores, arco íris, um sol, natureza.  

E a criança onde está? Em cima da árvore, com a 

boneca a brincar.  

      

 

      

O segundo desenho é a composição de uma das 

malas das memórias, desenhado por uma mãe 

rememorando uma das brincadeiras preferidas na 

infância: “subir em árvore”.  

      

  

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

 O encontro das gerações, no decorrer do projeto, recebe contornos efetivados pelo 

brincar e os entornos convalidam brinquedos e brincadeiras que se encontram, pois muitas das 

brincadeiras que os pais e avós brincavam, os netos e filhos ainda brincam e os espaços são os 

mesmos: o rural. É evidente que muitas das brincadeiras apresentadas pelos familiares as 

crianças não conheciam, então, os frutos do projeto intensificaram-se resultando na 

organização de gincanas itinerantes em cada uma das escolas. Alimentadas pelas brincadeiras 

e brinquedos representados nas narrativas, pelas observações e desenhos das crianças, pais, 

avós e professoras. Toda a comunidade escolar foi envolvida, desde a programação até a 

realização das gincanas. 

 

 8.2 O caminho rumo aos livros 
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A coleção Infâncias da terra, que traz a turminha da terra em ação, resultado da 

pesquisa Infâncias da terra: histórias, memórias e suas repercussões na prática docente, um 

estudo nas escolas rurais de Ariquemes-RO, foi construída a partir das vivências das crianças 

matriculadas na pré-escola, das memórias de suas famílias, das professoras e da gestão das 

três escolas rurais envolvidas. A coleção traz alguns desenhos elaborados pelas crianças ao 

definirem o que mais gostam de fazer. Traz, também, a observação do seu dia escolar, desde o 

transporte até a chegada das crianças na escola. 

A maioria das crianças envolvidas na pesquisa tem a participação dos seus avós 

constantes em suas vidas, principalmente na mala das memórias. Tal percepção fica clara, 

pois os relatos demarcam essa presente participação. As realidades vivenciadas entre o 

presente e o passado perpassam pela pesquisa destacando os encontros e desencontros desse 

desfecho. Assim, as memórias dos avós e dos pais ganham uma entonação bem intensa para 

as crianças, que demonstraram grande interesse pelas histórias.  

Notou-se que, pelo fato de os espaços vivenciados pelos pais e avós serem os 

mesmos das crianças atualmente, a ligação tornou-se mais intensa. A configuração desses 

espaços transformados pelo tempo trouxe encontros, mas também mudanças nos caminhos, na 

escola, no caminho da escola e nas brincadeiras. 

 

8.3 Aprendendo com o vovô os caminhos da escola 

 

O volume “Aprendendo com vovó o caminho da escola” buscou remontar os 

cenários a partir dos relatos das crianças, das famílias e das professoras, assim como a 

observação e a mala das memórias.  

O ir e o vir da escola como uma categoria constante na pesquisa trouxeram o paralelo 

dessa ida e vinda no presente e no passado. Assim, evidenciou-se um encontro de gerações em 

um diálogo que na pesquisa ocorreu por intermédio da pesquisa-ação e da extensão. 

Convalidadas, as narrativas ganharam cores e formas, buscando uma aproximação estreita 

com a realidade vivida hoje e no tempo dos pais, avós e professores.  

Um material constituído para o alcance das crianças, no sentido de somar as 

narrativas, os desenhos e as ilustrações que buscaram, entre memórias e histórias, remontar 

vivências e culturas. Tem o propósito também de tornar acessível às crianças do rural o 

entendimento de sua constituição histórica enquanto sujeito do rural. Tudo isso de forma 

lúdica e interativa.  
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Figura 45 - Entrelaçamentos livro 01 

 

Os desenhos As narrativas que subsidiaram 

 

 

Todo mundo ia e vinha a pé, era aquela 

felicidade o caminho da escola. (LUZ. 

Ariquemes-RO, 07 de novembro de 2018. 

Entrevista concedida à Andressa Lima da 

Silva). 

 

Naquela época não tinha ônibus, todo mundo 

vinha a pé, todo mundo saia cantando e 

brincando pelo caminho da escola. (VITÓRIA. 

Ariquemes-RO, 12 de novembro de 2018. 

Entrevista concedida à Andressa Lima da Silva). 

 

 

Naquele tempo ia para a escola a pé. Sempre 

tínhamos vizinhos juntos. Conversando e 

brincando, o caminho parecia mais curto. 

(BLOCO 32, Mãe. Ariquemes-RO, 08 de 

novembro de 2018. concedido à Andressa Lima 

da Silva). 

 

Na época que eu estudava eu ia para a escola a 

pé, andava 6 quilômetros, no caminho “a 

gente” costumava brincar bastante. BLOCO 29 

VOVÔ. Ariquemes-RO, 08 de novembro de 

2018. Concedido à Andressa Lima da Silva). 

 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

 

Quadro 5 - Resumo livro 01 

 

Resumo do livro 

 

O cotidiano da criança da escola rural de forma interativa entre as infâncias do vovô e dos netos, na interessante 

ida e vinda da escola. Em um belo dia, o vovô foi acompanhar os netos até o ponto do ônibus para ir à escola 

rural. Com o atraso do ônibus, vovô aproveitou e rememorou uma história, contando que, no seu tempo de 

escola, ia e voltava a pé, pois não tinha transporte. No entanto, era divertido já que muitas brincadeiras 

aconteciam no caminho. As histórias foram tão divertidas que ao chegarem na escola as crianças foram logo 

contanto para todos as lindas histórias e memórias do vovô. 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

8.4 Eu brinco, eles brincaram, nós brincamos 
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“Eu brinco, eles brincaram, nós brincamos”, tem como enredo as vivências do 

projeto de extensão: o brincar no rural. Inclusa na pesquisa, essa temática consolidou o 

brincar de forma a desenvolver gincanas itinerantes em cada escola rural. As narrativas das 

famílias advindas da mala das memórias, as entrevistas, somadas aos desenhos das crianças e 

observações do dia a dia, retrataram o brincar. A brincadeira foi constantemente assinalada 

nos relatos dos pais, avós e professoras. Tal ponto não muda ao comparar filhos e netos, os 

quais vivenciam o brincar com grande apreço no interior da escola e em casa. 

A gincana itinerante ocorreu nas escolas e contou com a participação das crianças e 

de seus familiares. As brincadeiras da gincana foram selecionadas a partir da mala das 

memórias e das entrevistas com as famílias e professoras e, é claro, a partir da observação do 

dia a dia das crianças e dos desenhos produzido por elas. Sendo esses o subsídio primordial da 

história. 

 

Figura 46 - Entrelaçamentos livro 02 

 

Os desenhos As narrativas que subsidiaram 

 

Nossos brinquedos eram nós mesmos que 

inventávamos. Os carrinhos, meu irmão que fazia de 

madeira e as rodinhas era do solado do chinelo. As 

bonecas nós fazíamos de sabugo de milho, porque 

naquele tempo os nossos pais não tinham condições 

de dar brinquedo para os sete filhos, mas a gente nem 

se importava com isso. (BLOCO 27, MÃE. 

Ariquemes-RO, 08 de novembro de 2018. Concedido 

à Andressa Lima da Silva). 

 

Ah! Eu fazia, carrinho com aquelas latinhas de 

sardinha, eu montava, pegava aqueles chinelos 

havaiana fazia rodinhas e enchia o carrinho de 

pedrinhas e de areia. (INSISTÊNCIA. Ariquemes-

RO, 07 de novembro de 2018. Entrevista concedida à 

Andressa Lima da Silva). 

 

Amava jogar bola, vôlei, pular corda, pique no alto, 

esconde-esconde, passa anel, polícia e ladrão, rouba 

bandeira, apostar corrida...Gostava muito de subir 

nos pés de manga. (BLOCO 11, IRMÃ. Ariquemes-

RO, 29 de outubro de 2018. Concedido à Andressa 

Lima da Silva). 

 

No recreio a gente brincava de pula corda, 

amarelinha. Às vezes, “a gente” corria para subir nas 

árvores e balançar num cipó que tinha dentro da 
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mata. Também adorávamos comer coquinhos bem 

madurinhos de tucumã. (BLOCO ¨27, MÃE. 

Ariquemes, RO, 08 de novembro de 2018. Concedido 

à Andressa Lima da Silva). 

 

Eu gostava de brincar de roda e cantar músicas 

infantis. (BLOCO 06, MÃE. Ariquemes, RO, 29 de 

outubro de 2018. Concedido à Andressa Lima da 

Silva).  

 

Nós brincávamos de pega-pega, esconde-esconde, 

pula corda, amarelinha, passa anel, caiu no poço, 

rouba-bandeira e outros. (BLOCO 24, Mãe. 

Ariquemes, RO, 08 de novembro de 2018. Concedido 

à Andressa Lima da Silva). 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

Quadro 6 - Resumo livro 02 

 

Resumo do livro 

 

A turminha da terra em mais uma deliciosa aventura.  

Era um dia normal na escola, até que, de repente, uma grande SURPRESA: as mamães visitando a escola para 

compartilhar suas brincadeiras de infância. E entre bonecas de milho, carrinhos de madeira, bioquês, 

brincadeiras de roda, amarelinhas, as gerações se encontram e compartilham, em épocas distintas, espaços em 

comum. Principalmente, brincadeiras afins. Afinal, quem não gosta de brincar?  

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

 

8.5 Era uma escola muito engraçada, fogão a lenha teto de palha 

 

 “Era uma escola muito engraçada, fogão a lenha, teto de palha”, compromete-se em 

construir, em conjunto com a escola, famílias e crianças, o encontro das histórias de cada um. 

Tais histórias que, em sua individualidade demonstram ser únicas, incidem todas sobre a 

mesma história do rural, das escolas rurais, entre cenários de escolas de palhas, de madeira, 

com fogão a lenha, água do rio, água do poço. A ambivalência da docência, entre limpar a 

escola, fazer merenda, fazer matrícula e o grande ofício de ensinar. Em um teor particular, o 

ensinar também era contornado pela ambivalência, uma vez que em uma só sala, alocavam-se 

crianças de primeira à quarta série, separados em fileiras e o quadro de conteúdos que assim 

se repartia.  
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 Narrativas, desenhos e fotografias vindas, tanto na mala quanto nas memórias, dos 

arquivos particulares da escola e da prefeitura Municipal, deram sustentação no remontar das 

configurações da antiga escola rural. 

 Assim como “o caminho da escola” e “o brincar”, a estrutura das antigas escolas 

multisseriadas ganharam um sabor especial ao serem lembradas, pois as memórias partem de 

quem, sentado em um banco de madeira, sob a cobertura de palha, vivenciou os sabores e 

rumores como aluno da escola rural. O mais instigante de tudo isso é que a maioria dos avós, 

pais e professores estudaram nas mesmas escolas dos filhos e netos, ou seja, os alunos que 

estudam hoje. As diferenças são assinaladas pelo tempo. Dessa forma, falar da escola rural é 

falar de cultura, é falar da constituição histórica do nosso Estado, do nosso Município. Assim, 

trazer essas histórias e memórias às crianças é fomentar a especificidade como sujeito do 

rural, o qual se constitui e continua a constituir-se na história coletiva.  

  

 

Figura 47 - Entrelaçamentos livro 03 

 

Os desenhos As narrativas que subsidiaram 

 

 

Minha escola era na roça e não 

tinha nada do que tem hoje, nem 

televisão, nem rádio, nem 

internet. (BLOCO 10, VOVÔ. 

Ariquemes-RO, 29 de outubro de 

2018. Concedido à Andressa 

Lima da Silva). 

 

A escola era feita de barracão de 

palha. Passado uns anos a escola 

mudou e foi feita de madeira, 

cada ano ela melhorava mais. 

(BLOCO 30, PAI. Ariquemes- 

RO, 08 de novembro de 2018. 

Concedido à Andressa Lima da 

Silva). 

 

Apesar da nossa escola ser de 

madeira, simples, todos os alunos 

gostavam de estudar na 

escolinha. (BLOCO 27, Mãe. 

Ariquemes-RO, 08 de novembro 

de 2018. Concedido à Andressa 

Lima da Silva). 

 

Era de primeira série até a quarta 
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série. Com sete anos começava os 

estudos. ‘A gente’ sentava junto, 

a cadeira era emendada, eram 

dois alunos sentados juntos, eu 

era tão danada que eu sempre 

tinha que ‘tá’ sozinha. (BLOCO 

19, VOVÓ. Ariquemes-RO, 07 de 

novembro de 2018. Concedido à 

Andressa Lima da Silva). 

 

Depois chegaram outras 

carteiras, era de sentar sozinho, 

eram quatro carreiras de 

carteiras, cada carreira era uma 

série. (BLOCO 23, Mãe. 

Ariquemes-RO, 07 de novembro 

de 2018. Concedido à Andressa 

Lima da Silva). 

 

Quem terminava a tarefa 

primeiro ia ajudar a fazer a 

merenda, aí a gente fazia as 

tarefas rapidinho, porque ‘a 

gente’ gostava de fazer a 

merenda, a gente gostava também 

de ir para comer leite em pó. 

Fazíamos nossas merendas no 

fogão a lenha e a água tirávamos 

do poço. (LUZ. Ariquemes-RO, 

07 de novembro de 2018. 

Entrevista concedida à Andressa 

Lima da Silva). 

 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

Quadro 7 - Resumo livro 03 

 
Resumo do livro 

 

A escola rural, multisseriada, ganha cores ao ser rememorada pela vovó que, no álbum de fotografias, reúne a 

criançada da turminha da terra e, entre travessuras e diversões, traz as vivências da escola rural.  A escola ora 

de palha, ora de madeira; os bancos juntos e separados; as turmas de primeira à quarta série todas juntas em 

uma só sala, mas separadas pela linha imaginária de cada fileira. O ajudar a fazer merenda e a travessura de 

comer leite em pó. O recreio que a cada dia trazia uma aventura diferente em meio à natureza. É a mesma 

escola, mas não a mesma; as mesmas infâncias, mas não as mesmas. 

 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

 8.6 Os livros 

 

 A coleção “INFÂNCIAS DA TERRA” - por ser construída a partir dos relatos das 

famílias do rural, dos docentes, das observações do cotidiano das crianças, de documentos, 
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fotografias, desenhos, bibliografias e uma rede de interação de todos os envolvidos - constitui 

uma proposta didática de trabalho no contexto escolar voltado, exclusivamente, para as 

escolas rurais. 

 Dessa forma, com essa coleção, pretende-se possibilitar aos docentes e à escola de 

modo geral, trabalhos voltados para a construção histórica do rural, no intuito de fortalecer as 

especificidades das crianças e das famílias desse referido espaço. Uma das metodologias 

adotadas foi produzir livros infantis com as memórias trazidas pelas famílias. Para isso, tais 

histórias foram adaptadas em uma linguagem infantil e ilustradas (parte das ilustrações foram 

produzidas pelas próprias crianças) a fim de que as crianças tivessem acesso à leitura em suas 

variadas facetas.  

  Compreendendo as possibilidades de trabalho voltado para as séries iniciais, são 

utilizadas letras palitos de maneira a permitir o trabalho com as crianças da pré-escola, 

alfabetizadas ou não, mas que já estão sendo inseridas no mundo letrado, de forma a 

compreender a escrita e o desdobramento com a linguagem. As tiragens das três histórias 

passaram por revisão ortográfica, por se tratar de uma proposta de material didático, o qual 

servirá como objeto de leitura.  

 Esse material será disponibilizado nas bibliotecas da escola rural, em forma física e 

digital, para todos que tiverem interesse. Tais livros poderão subsidiar planejamentos de aula 

dos docentes de forma a possibilitar a abordagem de uma gama de conteúdos que venham 

primar pela especificidade e pertencimento rural das crianças, assim como a valorização 

cultural local.  

 As histórias podem ser contadas em atividades dirigidas, tais como: roda de 

conversa, roda de histórias nos mais diversos espaços, assim como também podem ser 

disponibilizadas para as crianças visando a manipulação e leitura em variados níveis, por 

contar com um acervo de imagens representativas. 
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Figura 48 - Aprendendo com o Vovô os caminhos da escola 

 

 
 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

A figura acima retrata a capa do livro da COLEÇÃO TURMINHA DA TERRA, 

definido como volume 1, intitulado: APRENDENDO COM O VOVÓ O CAMINHO DA 

ESCOLA. Esse livro evidencia as memórias do caminho da escola rural em um encontro do 

passado com o presente, revelando vestígios de momento vivenciados pelas crianças no ir e 

vir da escola, rememorando aventuras, brincadeiras e interações que ocorriam no caminho.  

Abaixo a figura evidencia a capa do volume 2 da coleção TURMINHA DA TERRA, 

intitulada: EU BRINCO, ELES BRINCARAM, NÓS BRINCAMOS. Retratam as 

brincadeiras passadas e atuais vivenciadas pelos sujeitos no contexto rural, destacando o 

acervo cultural do brincar e o quanto a transição passada e presente nos remonta enquanto 

sujeitos históricos e críticos pertencentes ao rural. Demonstra também a riqueza da cultura 

geográfica de um grupo de vive no rural e que, em suas vivências, constroem cultura. 
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Figura 49 - Eu brinco, eles brincaram, nós brincamos 

 

 
 
Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 

 

Figura 50 - Era uma escola muito engraçada, fogão a lenha, teto de palha 

 

 
 

Fonte: Autora (Ariquemes, 2018) 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para escrever o aprendizado é a própria vida  

se vivendo em nós e ao redor de nós 

Lispector (2008, s.p.). 

 

Após tantos passos dados, tantos caminhos percorridos nas mais variadas dimensões, 

o transitar em meio à história do Estado de Rondônia, os arremates diante do povoamento, da 

escola, do professor e das infâncias das crianças de escolas rurais detectamos diversos eixos 

fundantes da investigação. As pessoas que aqui adentraram em busca do sonho da terra e aqui 

permanecem até os dias de hoje. Nesse viés, os entrelaçamentos sinalizam a cidade de 

Ariquemes, minha cidade natal que, após a pesquisa, a vejo em um ponto diferente da história. 

Uma história que também vai de encontro com minha, ou seja, uma história de luta e 

dificuldades frente às realidades do Brasil. Hoje, nessa desconstrução é fácil notar de onde 

viemos, por quem falamos, qual é a luta e a razão pela qual lutamos.  

Hoje, reconheço a luta pela educação, pela humanização. Reconheço a desigualdade 

social e a alienação pela força do sistema capitalista. Reconheço a luta pela igualdade de 

direitos. Reconheço que felicidade vai além de sorrisos. Felicidade faz parte de um pacote 

nomeado cidadania, libertação e revolução. Ainda reconheço que a luta não é de um dia e a 

razão não é do agora. A luta é de muitos dias passados, muitos dias presentes e muitos dias 

futuros. A razão é das negações passadas e da persistência em continuar a nos negar ou de nos 

oferecer caminhos desenhados rumo a uma educação, não como precisamos, mas o que 

pensam que precisamos para nos prender em preceitos de outros. Não se trata de qualquer 

educação, qualquer direito, trata-se da educação que signifique as especificidades de cada 

grupo, de cada realidade, de cada espaço geográfico de vida e de cultura.  

O difícil acesso à educação, as diferenciações socioeconômicas que convalidam 

direitos aos que mais capital possuem e negam esses mesmos direitos a quem, tantas vezes em 

situações vulneráveis, realmente necessita. Entender que não somos culpados por não termos 

tido o direito à escola, ao emprego digno, à moradia e à educação. Adentrar entre as histórias 

e memórias de quem se quer tinha voz, nos olhares de quem sucumbiu a esperar da escola, da 

sociedade, dos governantes o direito, em uma espera que não tem fim. Os que podiam 

legitimar destroem o pouco que tem. Tantas histórias que não tiveram o direito de viver a 

plenitude da dignidade humana. Pessoas que abandonaram a escola pela sobrevivência, pelo 

cuidado da prole e, ainda hoje, continuam sonhando com o direito dos estudos que no passado 
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se perderam nas injustas repartições sociais. As narrativas que trazem os tempos das infâncias 

remontam níveis de sensações: primeiro a emoção, depois a tristeza e logo o ensejo da luta 

invade, dando lugar à resistência.  

O Estado de Rondônia, a cidade de Ariquemes, as escolas multisseriadas rurais, os 

professores leigos, todos componentes de enredos de um tempo difícil. Comunidades que nem 

se quer tinham os estudos, mas a razão empírica os movia na compreensão de que a educação 

era um bom caminho. Mãos que construíram escolas, engenharias que tornavam troncos de 

árvores em bancos para sentar e estudar. Professores leigos, com pouca formação, mas com 

muita vontade de ensinar. Estradas longas rumo à escola que se materializam na vontade de 

ser alguém na vida. A “mágica” da polarização que transformou mais de 100 escolas em 

apenas 07, com o lema de agregar e ampliar e, como consequência, escolas e crianças ficaram 

distantes umas das outras.  

Professores leigos que nas narrativas trazem histórias e memórias cobertas de 

desafios, apontam que corrida em prol da formação inicial aprenderam ensinar ensinando. A 

pé, a cavalo, de bicicleta iam todos os dias à escola para ensinar. A jornada diária composta 

pela docência polivalente em uma turma dividida em quatro séries.  O lanche, a limpeza da 

escola, diários, regências, entre outras demandas do contexto escolar, tudo organizado, 

exclusivamente, pelo professor.  

A ausência de políticas públicas de incentivo ao pequeno agricultor. Subsídios 

frequentes ao agronegócio onipotente de produções em longa escala, proposta de compra dos 

pedacinhos de terra de agricultores que se veem desassistidos pelo governo e engolidos pelo 

capitalismo selvagem que repeli famílias do rural. Em um ritmo ordenado, anúncios de 

fechamentos de escola e o fantasma da negação educacional às crianças do rural parece 

retornar para deliberar sobre a geração das pequenas crianças da pré-escola, no repentino 

agora.  

A educação rural, a educação infantil e a consolidação das políticas públicas frente a 

essas temáticas foram constituídas por lutas diversas. A criança e o trabalho, entrelaçada com 

a luta pelo reconhecimento e respeito à infância e os encontros desta junto à história da 

mulher e da busca do seu reconhecimento social também são exemplos de conquistas 

advindas por intermédio de muita luta e muita resistência.  A luta pelo direito à educação, a 

insistência de direitos que intentaram em segregar pobres de ricos, negros de brancos. A luta 

pela universalização da educação pública e de qualidade para todos, sem repartições desleais. 

A luta pela educação rural, a luta pela educação da criança pequena, a luta por ambas as 
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causas. Tudo muito atual. Os direitos não são nos dado de graça, muito menos de uma só vez. 

A luta é entregue a resistência, lutamos em prol da cidadania, pois só a luta convalida a 

conquista dos direitos.  

A pesquisa-ação, em conjunto com a pesquisa social, a pesquisa qualitativa, a 

história oral e a extensão, protagoniza o caminho rumo ao reconhecimento dos verdadeiros 

heróis da história. A desconstrução nos leva, a ferro e fogo, a realidades vividas por pessoas 

que narram suas vivências, enredos de um tempo difícil. A simplicidade que acusa uma culpa 

do não esforço, da falta de dedicação, mas que na verdade confabula com o descaso social 

para com o povo. As histórias e memórias que contam e recontam, trazendo significados aos 

envolvidos na pesquisa.  

O processo formativo envolto por uma pesquisa que ultrapassa os muros da 

universidade, faz com que esta e a educação básica, em uma via de mão dupla, se completem. 

Da educação emergem complexos apontamentos que uma formação técnica e limitada não 

alcança. Esse conhecimento se constrói. De nada adianta as formações acreditarem que entre 

quatro paredes formarão profissionais habilitados para área, pois é nesse pensamento que as 

frustrações profissionais se revelam, bem como o apego por caminhos não muito favoráveis 

ao crescimento docente que muitos professores acabam decaindo. A educação é bem mais 

complexa que tudo isso e assim como uma planta que precisa de água, um docente precisa de 

regadas constante de realidades para desenvolver sua prática profissional. Todos esses fatores 

são possíveis quando enviesados pela pesquisa-ação, uma vez que a comunidade escolar é 

tomada pela participação conjunta de apontamentos de problemas e limitações somados aos 

engajamentos e proposições de soluções possíveis.  

As escolas polos com as suas configurações superam as estruturas das antigas 

multisseriadas cobertas de palhas. No entanto, há ainda a escola que se apropria da velha 

estrutura de madeira da antiga escola multisseriada na composição das salas de direção, 

orientação e supervisão. No refeitório atual há, também, resquícios da escola constituída pela 

comunidade, onde os braços da comunidade foram responsáveis pela construção do refeitório 

e as madeiras carregam um pedacinho de história de cada escola multisseriada da redondeza, 

visto que tal espaço é resultado do aproveitamento das madeiras das antigas escolas.  

As escolas rurais são carentes de recursos para construções que melhor atendam a 

comunidade, no entanto, as vozes da educação rural parecem até ouvidas, mas não 

respondidas. Escolas que foram crescendo em subprojetos não muito articulados entre eles, 

deixando para trás a engenharia de uma escola que atenda de modo completo a comunidade. 
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Isso é evidenciado através de uma das escolas que aponta a falta de banheiros para atender aos 

alunos de forma satisfatória.  

Foi entre o ano 2010 a 2015 que a educação infantil rural se tornou uma realidade no 

município de Ariquemes. Desde então a presença das crianças entre 4 a 5 anos foi 

consequente nas escolas polos. Ainda, na atualidade, os ajustes para atendimento da demanda 

infantil não foram consolidados. Espaços de brincar, como parquinho, é uma raridade na 

escola rural.  

Escolas polos, escolas grandes, mas também distantes. Distante das casas das 

crianças que precisam enfrentar traslado entre uma hora e uma hora e meia de viagem. A dura 

realidade de crianças que precisam acordar bem cedo rumo à escola. A dura realidade de 

estradas sem cascalhos, esburacadas, com pontes quebradas e sem manutenção, resultando em 

prolongamentos das idas e vindas à escola. Ônibus reféns de estradas que, com apenas uma 

chuva, já atolam. A difícil e morosa manutenção dos ônibus em processos burocráticos 

eternos. Todos esses fatores contribuem com a inconsistência nas presenças das crianças à 

escola. Consequências da escola rural que precisa ser balizada com maior fervor, precisa ser 

enxergada sem entraves nos olhos. Não basta ter as escolas, é preciso ter acesso a elas, de 

preferência de forma possível e segura às crianças.  

Os status de ser criança da escola rural no pleito de gerações passadas e gerações 

atuais. Os encontros e desencontros da educação e da infância. A infância, o adulto que um 

dia foi criança, os pais e os avós traziam no bojo longas estradas que trilhavam a pé. O 

caminho e os encantamentos tornavam o longo percurso repleto de brincadeiras e interações 

entre os vizinhos, entre os irmãos e entre os amigos que seguiam rumo à escola brincando. 

Hoje, o caminho da criança é também longo, em substituição as duas pernas temos as quatro 

rodas que, às vezes, ficam no meio do caminho e, novamente, o caminho é retomado pelos 

passos curtos da criança pequena.  

A escola continua sendo um lugar de aprendizagem e brincadeira. Os pais e os avós 

brincavam e, hoje, as crianças também brincam. As brincadeiras hora se desencontram, hora 

se entrelaçam. Pega-pega, esconde-esconde, subir em árvores não são novidades para as duas 

infâncias que se situam em tempos diferentes, mas experimentaram brincadeiras recorrentes.  

A criança de hoje e a criança de ontem brincam mesmo não tendo espaço próprio 

para brincar. Nas narrativas é possível notar o mundo constituído pelas crianças passadas. Nos 

desenhos, as crianças, hoje, expressam suas vivências. A importância da família, as belezas do 
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seu espaço de vida e a forma que olha para cada detalhe deste espaço: o formigueiro no 

espaço pequeno do quintal, a casa do besouro encontrada no caminho rumo à casa da prima.  

Para ir e voltar no tempo é preciso cautela. Os encontros confundem o status de 

infância de cada geração. Neles é possível ver a escola e as completas definições desse lugar, 

no passado. Assim como é possível visualizar a mesma escola sob a ótica da criança de hoje, 

um verdadeiro encontro de rememoração. Viver e entender a nossa história, a partir de 

memórias particulares, que consolidam a memória coletiva do rural, traz dimensões profundas 

de especificação de um povo. A valorização das potencialidades da história no trato de 

crianças que criam cultura e, na medida em que experimentam a cultura coletiva, são 

envolvidas na construção da mesma.  

Eternizar as histórias e memórias de forma a proporcionar à criança rememorar as 

vivências das quais fazem parte e que seguirão no papel de fazer história das vidas e nuances 

a constituir-se com o olhar do rural e as dimensões que este espaço possui. Muitas pessoas 

contam e recontam como era a escola multisseriada, como era o caminho da escola, quais as 

brincadeiras que as crianças brincavam. Futuramente olharão para as crianças de hoje, as 

quais serão os adultos de amanhã, e as mesmas perguntas surgirão. Dessa forma, quem nos 

conta tudo isso? Com um tempo a memória nos foge a fala. Então, onde as histórias e 

memórias encontrarão lugares? 

Assim, a pesquisa-ação trilha pelos caminhos da construção conjunta: crianças da 

educação infantil rural das três escolas, somadas às famílias, aos professores e a comunidade 

escolar contam as histórias e memórias que seguem eternizadas na “Coleção Turminha da 

Terra” que traz as principais categorias destacadas pelas narrativas em um material voltado a 

criança do rural, tendo pela primeira vez em nosso Município um livro voltado às histórias do 

rural, as histórias e memórias vividas por esse grupo. A coleção é dividida em três volumes: 

Volume 1: Aprendendo com o vovô o caminho da escola; Volume 2: Eu brinco, eles 

brincaram, nós brincamos e; Volume 3: Era uma escola muito engraçada. Fogão a lenha, teto 

de palha. 

Quantas vezes as crianças veem nos livros infantis situações cotidianas que não lhes 

pertencem: shopping, praias e outros tantos lugares que, muitas vezes, nunca foram. É 

evidente que precisam conhecer esses espaços, mesmo que sejam pelos livros. Mas e as suas 

vivências enquanto criança do rural? E suas realidades cobertas, na maioria das vezes, por 

flores, árvores, rios e tantas outros aspectos do seu mundo real que não é transposto pela 
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literatura que se volta a eles? Por isso, sentir-se representada é essencial para a valorização de 

suas experiências enquanto criança do rural que vive na cultura e na cultura cria suas danuras. 

O presente material é voltado para o trabalho com as especificidades do rural, o qual 

traz a realidade e as bonitezas desse lugar. Quantas vezes queria eu ser uma princesa, mas não 

me via capaz de ser diante das tantas princesas brancas que só mudavam a cor do cabelo para 

preto, loiro ou ruivo, mas a pele nunca ficava escura. Depois de grande, assisti ao primeiro 

filme de uma princesa negra, pude me sentir representada e, certamente encorajada para dizer: 

Sim, eu sou uma princesa. 

O objetivo dessa pesquisa é de fato poder contribuir na luta em prol da educação 

pública de qualidade. Assim como a academia era tão distante de mim, hoje vejo que sou voz 

na representação de muitos que lutam pelo acesso à educação. A pesquisa, então, assume o 

seu papel, dando voz e vez para os tantos que não a tem.  
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