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Disparada (Geraldo Vandré / Théo de Barros) 

 

Prepare o seu coração 

Pras coisas 

Que eu vou contar 

Eu venho lá do sertão 

Eu venho lá do sertão 

Eu venho lá do sertão 

E posso não lhe agradar 

 

Aprendi a dizer não 

Ver a morte sem chorar 

E a morte, o destino, tudo 

A morte e o destino, tudo 

Estava fora do lugar 

Eu vivo pra consertar 

 

Na boiada já fui boi 

Mas um dia me montei 

Não por um motivo meu 

Ou de quem comigo houvesse 

Que qualquer querer tivesse 

Porém por necessidade 

Do dono de uma boiada 

Cujo vaqueiro morreu 

 

Boiadeiro muito tempo 

Laço firme e braço forte 

Muito gado, muita gente 

Pela vida segurei 

Seguia como num sonho 

E boiadeiro era um rei 

 

Mas o mundo foi rodando 

Nas patas do meu cavalo 

E nos sonhos 

Que fui sonhando 

As visões se clareando 

As visões se clareando 

Até que um dia acordei 

 

Então não pude seguir 

Valente em lugar tenente 

E dono de gado e gente 

Porque gado a gente marca 

Tange, ferra, engorda e mata 

Mas com gente é diferente 

 

Se você não concordar 

Não posso me desculpar 

Não canto pra enganar 

Vou pegar minha viola 

Vou deixar você de lado 

Vou cantar noutro lugar 

 

Na boiada já fui boi 

Boiadeiro já fui rei 

Não por mim nem por ninguém 

Que junto comigo houvesse 

Que quisesse ou que pudesse 

Por qualquer coisa de seu 

Por qualquer coisa de seu 

Querer ir mais longe 

Do que eu 

 

Mas o mundo foi rodando 

Nas patas do meu cavalo 

E já que um dia montei 

Agora sou cavaleiro 

Laço firme e braço forte 

Num reino que não tem rei 

 

Na boiada já fui boi 

Boiadeiro já fui rei 

Não por mim nem por ninguém 

Que junto comigo houvesse 

Que quisesse ou que pudesse 

Por qualquer coisa de seu 

Por qualquer coisa de seu 

Querer ir mais longe 

Do que eu 

 

Mas o mundo foi rodando 

Nas patas do meu cavalo 

E já que um dia montei 

Agora sou cavaleiro 

Laço firme e braço forte 

Num reino que não tem rei 



 
 

 

 
 
 

PROVOCAÇÕES (Luis Fernando Veríssimo) 

 

A primeira provocação ele agüentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês 

fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. E não como ele, 

numa toca, aparado só pelo chão. 

A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram, depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não 

reclamou porque não era disso. 

Outra provocação foi perder a metade dos seus dez irmãos, por doença e falta de atendimento. Não 

gostou nada daquilo. Mas ficou firme. Era de boa paz. 

Foram lhe provocando por toda a vida. 

Não pode ir a escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça. Mas aí lhe 

tiraram a roça. 

Na cidade, para aonde teve que ir com a família, era provocação de tudo que era lado.  Resistiu a 

todas. Morar em barraco. Depois perder o barraco, que estava onde não podia estar. Ir para um 

barraco pior. Ficou firme. 

Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Queria casar, conseguiu uma submulher. Tiveram 

subfilhos. Subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava. 

Estavam lhe provocando. 

Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar pra roça.  

Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a idéia era lhe dar 

uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. 

Terra era o que não faltava. 

Passou anos ouvindo falar em reforma agrária. Em voltar à terra. Em ter a terra que nunca tivera. 

Amanhã. No próximo ano. No próximo governo. Concluiu que era provocação. Mais uma. 

Finalmente ouviu dizer que desta vez a reforma agrária vinha mesmo. Para valer. Garantida. Se 

animou. Se mobilizou. Pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a 

aceitar qualquer coisa. Só não estava mais disposto a aceitar provocação. 

Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã. Talvez no próximo ano...  Então 

protestou. 

Na décima milésima provocação, reagiu. E ouviu espantado, as pessoas dizerem, horrorizadas com 

ele: 

- Violência, não!



 

 

RESUMO  

 

Esta pesquisa se insere na área da Educação e no campo da História e Historiografia da 
Educação com ênfase na formação de professores. O foco principal foi investigar o processo 
de recrutamento, seleção, contratação e formação em serviço dos professores rurais na 

transição do século XX para o XXI com vista a intervir no cenário atual da educação rural no 
município de Colorado do Oeste RO. Ao final do século XX, constatou-se em Colorado do 

Oeste – RO, a inexistência de profissionais qualificados e de políticas públicas voltadas às 
necessidades e especificidades da educação, agravando-se ainda mais a situação nas 
localidades rurais. Uma maneira encontrada pelas próprias comunidades camponesas para 

driblar o problema, foi a criação de escolas, e na sequência, pressionar as administrações 
públicas para oficializá-las. A contratação dos professores que estavam em exercício passou a 

ser algo comum na ocasião e isso implicou o crescimento do número de escolas funcionando 
em locais improvisados e o aumento de contingente de docentes leigos. Esses fatores, de certo 
modo, culminaram com o oferecimento, por parte do governo federal, de um programa de 

capacitação e habilitação de docentes, o Projeto Logos II. Dessa forma as indagações que 
norteiam esta pesquisa foram: Como se constituiu/constitui a docência nas escolas rurais do 

município de Colorado do Oeste no final do século XX e início do século XXI?  Quais as 
características, concepções, sentidos construídos e práticas pedagógicas de cada período 
histórico? Como pode ser estruturada uma proposta de formação continuada aos docentes 

rurais em serviço que atenda as especificidades ruraus e favoreça a valorização e resistência 
camponesa no município de Colorado do Oeste-RO? A pesquisa apoiou-se nos procedimentos 

metodológicos da pesquisa Bibliográfica, Documental e de Campo com foco na Pesquisa 
ação, numa abordagem qualitativa que buscou descrever e interpretar os fatos. Adotou-se as 
entrevistas semiestruturada orais como instrumentos de coleta de informações, nas quais 

foram recontadas as trajetórias pessoais e profissionais das colaboradoras numa perspectiva da 
História Oral Híbrida e Temática. Dentre os principais referenciais teóricos e metodológico 

estão: Thiollent (2011), Bardin (2011), Barbier (2004), Nosella e Buffa (2009), Graziottin e 
Almeida (2012), Meihy (2005), Arroyo (1999; 2004; 2007; 2008; 2018). No primeiro 
momento, a pesquisa se dedicou a conhecer o que já existiu, ou seja, a história da educação 

rural do município de Colorado do Oeste - RO. E posteriormente, estudou a realidade atual 
das escolas rurais do município na perspectiva de investigar se os problemas apontados para a 

educação, no meio rural contemporâneo, remetem-se ao passado, bem como apontar possíveis 
alternativas vinculadas ao pensar e fazer da escola rural junto aos agentes do ensino na 
perspectiva da pesquisa-ação. A análise das fontes nos permitiu inferir que as políticas 

públicas para a educação no meio rural apontam para sua negação - pelo menos essa foi a 
constatação em Colorado do Oeste – RO. Verificou-se escolas rurais fechadas e/ou em 

processo de fechamento nos dias atuais, problemas que se agravam diante de uma constituição 
cidadã (Constituição de 1988). A formação de educadores para atuação no meio rural ainda 
não é foco das políticas públicas de muitos administradores públicos. A inexistência de 

formação específica para professores de escolas rurais, aponta para o sucateamento e 
desestruturação dessas escolas e, consequentemente, o esvaziamento do campo e prejuízos 

sobre a função social da escola, da terra, das culturas, das identidades, do viver, do semear, do 
colher e do alimentar. Em síntese, se o campo não produz a cidade não come.   

 

Palavras Chaves: Educação rural. Professores leigos. Logos II. Memória da Colonização da 
Amazônia. História da educação. 
 



 

 

ABSTRACT 

 

This research is inserted in the area of Education and in the field of History and 

Historiography of Education with emphasis on teacher training. The main focus was to 
investigate the process of recruiting, selecting, contracting and training in service of rural 
teachers in the transition from the XX century to the XXI with a view to intervene in the 

current scenario of rural education in  Colorado do Oeste town RO. At the end of the 20th 
century, there was a lack of qualified professionals and public policies focused on the needs 

and specificities of education in  Colorado do Oeste town -RO, exacerbating the situation in 
rural areas. One way the peasant communities  found to confront the problem was to create 
schools, and then press the public administrations to make them official. The hiring of 

practicing teachers became common at the time and this meant the growth of the number of 
schools operating in makeshift places and the increase in the number of lay teachers. These 

factors, to a certain extent, culminated in the federal government offering a   training program 
and qualification of teachers, Project Logos II. Thus, the questions that guide this research 
were: How did the teaching of rural schools in the  Colorado do Oeste town in the late 

twentieth and early twenty-first century were done? What are the characteristics, conceptions, 
constructed meanings and pedagogical practices of each historical period? How can a 

proposal for continuing training be offered to rural teachers in service that meets the specific 
needs of the countryside and favors the valorization and resistance of the rural in  Colorado do 
Oeste town -RO? The research was based on the methodological procedures of Bibliographic, 

Documentary and Field research focused on Action research, in a qualitative approach that 
sought to describe and interpret the facts. Oral semistructured interviews were used as 

instruments for collecting information, in which the personal and professional trajectories of 
the collaborators were recounted from a perspective of the Hybrid and Thematic Oral History. 
Among the main theoretical and methodological references are: Thiollent (2011), Bardin 

(2011), Barbier (2004), Nosella and Buffa (2009), Graziottin and Almeida (2012), Meihy 
(2005), Arroyo (1999; 2004; 2007; 2008; 2018). In the first moment, the research was 

dedicated to know what already existed, that is, the history of rural education of the Colorado 
do Oeste town - RO. He then studied the current reality of the rural schools of the town in 
order to investigate if the problems pointed out to education in the contemporary rural 

environment refer to the past, as well as to point out possible alternatives linked to the rural 
school's thinking and doing with the agents from the perspective of action research. The 

analysis of the sources allowed us to infer that the public policies for education in rural areas 
point to their negative - at least that was the finding in Colorado do Oeste town - RO. There 
were rural schools closed and / or in the process of closing in the present day, problems that 

are aggravated before a citizen constitution (Constitution of 1988). The training of educators 
to work in rural areas is not yet the focus of the public policies of many public administrators. 

The lack of specific training for rural school teachers points to the scrapping and disruption of 
these schools and, consequently, the emptying of the countryside and damage to the social 
function of schools, land, cultures, identities, living, sowing , spoon and food. In short, if the 

field does not produce the city does not eat. 
  

Keywords: Rural education. Lay teachers. Logos II. Memory of the Colonization of the 
Amazon. History of education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Escrevo. E pronto.  

Escrevo porque preciso,  

Preciso porque estou tonto. 

(Leminski) 0F

1 

 

Esta pesquisa situa-se na área da Educação, no campo da História e Historiografia da 

Educação e teve como foco o processo de recrutamento, seleção e contratação dos professores 

pioneiros da educação no município de Colorado do Oeste - RO, na transição do século XX 

para o XXI com vistas a intervir no cenário atual da educação coloradense por meio da 

pesquisa-ação.  

Um dos objetivos foi elaborar uma interpretação crítica do contexto histórico social 

brasileiro nas últimas décadas do século XX, que foi marcado por forte crise econômica e 

política. O governo federal militar buscou estratégias de reorganização desses espaços e a 

região Norte despontou como uma possibilidade. Do desmembramento das terras dos Estados 

do Amazonas e Mato Grosso foi criado o Território Federal do Guaporé em 1943 que em 

1956 passou a ser denominado de Território Federal de Rondônia e finalmente em 1981 foi 

criado o Estado de Rondônia.  

A ocupação do Território Federal do Guaporé ocorreu por meio de três fluxos 

migratórios: os dois primeiros, de 1877 à 1945, em função da exploração do látex e o terceiro 

de 1970 à 1990, foi impulsionado pela abertura da BR 364 e a implantação de projetos de 

colonização que anunciaram terras férteis na região norte e atraíram migrantes de todas as 

regiões do Brasil.  

O Projeto Integrado de Colonização Paulo Assis Ribeiro (PIC-PAR)1F

2, criado em 1973, 

deu origem ao município de Colorado do Oeste, localizado no cone sul rondoniense e recebeu 

parte das famílias migrantes atraídas pela possibilidade de exploração agrícola, a maioria 

oriunda dos Estados do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e da Região Nordeste. 

Não havia escolas ou profissionais da educação habilitados em número suficiente para 

atender a demanda. O analfabetismo cresceu entre o grande número de crianças, jovens e 

adultos que chegavam em caravanas todos os dias à região. As comunidades camponesas 

                                                 
1 LEMINSKI, Paulo. Distraídos Venceremos. São Paulo, Brasiliense, 1995. p.80 
2 PIC-PAR – Projeto Integrado de Colonização Paulo Assis Ribeiro, criado pela Portaria do INCRA n°1480, de 

10 de outubro de 1973, implantado a partir de 1974. Localizado fora do eixo da BR-364, em terras da União, no 

limite com Mato Grosso e fronteira com a Bolívia. (SCHRODER, 2008)  
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criaram e organizaram escolas e elegeram dentre seus membros um professor, que foi 

denominado de professor leigo, por não ter formação ou habilitação pedagógica. 

Entre o final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, foram criadas mais de uma 

centena de escolas no município de Colorado do Oeste que, como no restante do Estado, 

funcionaram em locais improvisados e inadequados. O aumento no contingente de professores 

leigos, no Brasil, exigiu do governo a criação de um programa de capacitação e habilitação 

pedagógica. O primeiro foi desenvolvido através do Projeto Logos II 2F

3.  

Em Colorado do Oeste a primeira turma do Projeto Logos II formou-se em 1984, com 

41 formandos. Esse grupo de professores ajudou a formar a base da educação do município e 

por consequência participaram ativamente na construção da sociedade coloradense. 

A pesquisa histórica procurou investigar o processo de recrutamento, seleção, 

contratação e de formação em serviço dos professores rurais na transição do século XX para o 

XXI com vista a intervir, por meio da pesquisa-ação, no cenário atual da educação rural no 

município de Colorado do Oeste - RO. Para tanto, buscou compreender como se constituiu a 

docência nas escolas rurais do município de Colorado do Oeste, no final do século XX e 

início do século XXI considerando-se as características, concepções, sentidos construídos, 

práticas pedagógicas de cada período histórico, com o objetivo de discutir e estruturar com, os 

professores das escolas rurais municipais, uma proposta de formação continuada capaz de 

atender as especificidades e favorecer a valorização e a resistência rural no município de 

Colorado do Oeste-RO.  

 Para Luna (2002), antes de se iniciar uma pesquisa, a fim de garantir a sua viabilidade, 

é fundamental indagar-se: “Quem sou eu para realizar esta pesquisa?” (LUNA, 2002, p.46) 

uma vez que precisamos conhecer o assunto ao qual nos propomos pesquisar a fim de que 

possamos, além de criticá-lo, encorajar os colaboradores a participar, contar e revelar os fatos.  

 Com a intenção de esclarecer quem sou, para realizar esta pesquisa, descrevo que sou 

uma migrante, como tantos outros, que chegou no sul do Território de Rondônia durante o 

terceiro fluxo migratório, na década de 80, do século XX. Cresci acompanhando minha mãe 3F

4, 

que se tornou professora na zona rural de Colorado do Oeste-RO. Vivenciei a rotina da escola 

rural durante boa parte da minha infância. Lembro-me de algumas coisas, mas a maioria das 

                                                 
3 O Projeto Logos II foi uma alternativa criada pelo Governo Federal de João Batista O. Figueiredo no início dos 

anos 80 do século XX para formar e capacitar em um breve período de tempo, o maior número possível de 

professores não titulados, os chamados professores leigos, ao concluir os estudos no programa, o professor 

cursista era habilitado em nível de segundo grau para exercício do magistério nas quatro primeiras séries do 1º 

Grau (BRASIL, 1975). 
4 Ivone Deunízia de Oliveira - Professora aposentada do ex Território de Rondônia, habilitada pelo Projeto 

Logos II em 1987, Psicopedagoga. 
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recordações pertencem à memória de minha mãe e às histórias que ela conta sobre sua 

experiência com o magistério rural na escola Beija Flor, na década de 80, do século XX.  

 Recordo-me dos encontros de formação do Projeto Logos II dos quais ela participava 

como professora cursista e inclusive, atribuo influência positiva e significativa dessa 

experiência na posterior escolha de minha carreira profissional pois direcionei meus estudos 

para a área da educação, formei-me pedagoga, fui alfabetizadora por alguns anos e hoje, atuo 

como coordenadora pedagógica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFRO)  Campus Colorado do Oeste. Grazziotin e Almeida (2012) afirmam que:  

 

Ouvir memórias colhidas pela minha mãe, escrever sobre elas, teorizar sobre o 

processo de guardá-las e historicizá-las possibilitou outra relação com os objetos da 

pesquisa [...] porque também escrevi sobre mim, escutei um pouco sobre minha  

história. (GRAZZIOTIN; ALMEIDA, 2012, p. 70). 
 

 Dessa forma, meu interesse pela pesquisa “Do professor leigo ao graduado no 

magistério rural: ações pedagógicas e processos formativos na transição do século XX para 

o XXI em Colorado do Oeste - RO” justifica-se pela relação existente desde a chegada de 

minha família ao município de Colorado do Oeste e a assunção da carreira do magistério rural 

pela minha mãe, até os dias atuais, quando trabalho com formação docente no IFRO Campus 

Colorado do Oeste, visando compreender as práticas de ensino e o tornar-se docente 

principalmente para os professores que não são licenciados4F

5. 

Também sou técnica em agropecuária formada pela primeira turma da Escola 

Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste - RO, hoje IFRO Campus Colorado do Oeste, 

tendo a extensão rural como uma das principais atividades a ser desenvolvida pelo 

profissional. Não obstante, o trabalho de coordenadora pedagógica no IFRO demanda a busca 

pela articulação da melhor maneira possível entre o ensino, pesquisa e extensão. 

Vieira, Peixoto e Khoury (1991, p. 26) afirmam que a bagagem histórica e as 

experiências de vida do pesquisador manifestam-se na investigação, pois “o historiador é 

também fruto de seu tempo” da mesma forma que o conhecimento histórico também se 

constrói historicamente. 

Aos que se aventuram, como eu, num programa de Pós Graduação Stricto Sensu, 

gostaria de registrar que a primeira proposta para a investigação, apresentada no processo de 

seleção para o mestrado, não estava relacionada à Educação Rural. Tinha como foco a 

                                                 
5 Devido ao perfil dos cursos de bacharelado e técnico oferecidos pelos Institutos Federais (IFs) grande parte dos 

professores que ingressou na carreira docente são profissionais que não possuem habilitação pedagógica ou 

licenciatura. 
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interdisciplinaridade no IFRO Campus Colorado do Oeste. No entanto, os estudos do 

Mestrado Profissional em Educação – MEPE da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, 

os encontros e reflexões durante as atividades de orientação com o professor-orientador 

Josemir Almeida Barros, despertaram novos interesses na pesquisadora que passou a idealizar 

uma proposta de pesquisa que pudesse ter significado e relação com sua própria existência e 

atuação profissional. Portanto, esta pesquisa foi construída mantendo-se a essência de ações e 

parcerias interdisciplinares que permitiram reconstruir, tanto a história da Educação Rural do 

município de Colorado do Oeste e a compreensão da própria história de vida da pesquisadora, 

quanto agir no grupo contemporâneo em que atua, na Educação Rural municipal. Foi um fazer 

a várias mãos. 

A problematização do tema Educação Rural, no contexto histórico de criação do 

município de Colorado do Oeste, auxiliou na compreensão da sociedade coloradense e na 

participação efetiva do professor rural neste contexto. Galvão e Lopes (2010) afirmam que é  

o ato de problematizar uma realidade que direciona e impulsiona para a construção do 

conhecimento. A pesquisa indagou os “quês e os porquês” da formação do magistério rural 

em serviço e das práticas pedagógicas dos docentes das escolas rurais, buscando responder: 

Como se constituiu/constitui a docência nas escolas rurais do município de Colorado do 

Oeste, no final do século XX e início do século XXI?  Quais as características, concepções, 

sentidos construídos, práticas pedagógicas de cada período histórico? Como pode ser 

estruturada uma proposta de formação continuada aos docentes rurais em serviço que atenda 

as especificidades do campo e favoreça a valorização e resistência do rural no município de 

Colorado do Oeste-RO? 

A partir das indagações, foi construído o seguinte objetivo geral para a pesquisa: 

Investigar o processo de contratação e de formação em serviço dos professores rurais, na 

transição do século XX para o XXI, com vistas a intervir no cenário atual da educação rural 

no município de Colorado do Oeste RO. Os desdobramentos do objetivo geral deram origem 

ao seguintes objetivos específicos: a) Investigar os critérios de seleção, formação inicial, e 

processos formativos de qualificação pedagógica em serviço dos professores ingressantes na 

carreira do magistério rural nos séculos XX e XXI, no município de Colorado do Oeste, 

buscando conhecer as formas de recrutamento, carreira, salários e condições de trabalho 

desses profissionais em educação; b) Pesquisar as condições de trabalho, práticas docente e 

sentidos construídos sobre a docência no meio rural pelos professores rurais nos séculos XX e 

XXI, no município de Colorado do Oeste; c) Identificar se as atuais políticas públicas para 

formação e qualificação do magistério rural, no município de Colorado do Oeste, relacionam-
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se com as especificidades do rural, com a emancipação e resistência do campo; d) Elaborar de 

forma coletiva, com os professores da educação rural de Colorado do Oeste, uma proposta de 

formação continuada a partir das  percepções e problemas destacados  pelos mesmos. 

Após a definição dos objetivos, a investigação dedicou-se à escolha de metodologias 

que pudessem atender à demanda e responder as perguntas. A pesquisa enquadrou-se nas 

características de uma abordagem qualitativa e utilizou os seguintes procedimentos 

metodológicos: pesquisa ou revisão bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa documental e 

pesquisa-ação para compor os escritos desta dissertação. 

Como fontes, além dos referenciais teóricos, esta pesquisa utilizou fontes diretas, entre 

elas as narrativas e outros documentos fornecidos pelos colaboradores tais como: fotografias, 

histórico escolar, diploma, certificado de conclusão de curso, contracheque salarial, carteira 

de trabalho, mapas, revistas, etc.  As narrativas contaram a trajetória de vida e formação do 

magistério rural tanto no período de migração e colonização como nos dias contemporâneos 

nas escolas rurais coloradense. Abaixo o quadro destaca os colaboradores desta pesquisa.  

 

Quadro 1 Colaboradores da pesquisa 

 Nome Informações relevantes Local e data da entrevista 

01 Ivone Deunízia de Oliveira.  
Professora aposentada. Cursista 

Logos II. 

Colorado do Oeste - RO, 

março/2018. 

02 Maria Lúcia Missiatto 
Professora aposentada. Cursista 

Logos II. 

Colorado do Oeste - RO,  

maio 2018.  

03 Lurdes Panisson Stefannes  
Professora aposentada. Cursista 

Logos II. 

Colorado do Oeste – RO, 

junho 2018.  

04 Terezinha de Jesus do Prado  
Professora aposentada. Cursista 

Logos II. 
Vilhena – RO, julho 2018.  

05 Maria Aparecida Vieira Oliveira 
Professora aposentada. Formadora 

Logos II. 

Colorado do Oeste - RO, 

junho 2018. 

06 Geci Justina da Rosa Fantin 
Professora aposentada. Formadora 

Logos II. 

Colorado do Oeste - RO,  

junho 2018. 

07 Inêz Will 

Primeira coordenadora da Educação 

Coloradense no final da década de 

70 do séc. XX. 

Porto Velho – RO, agosto 

2018. 

08 Luiz Carlos Sousa.  

Representante do Movimento do 

Pequeno Agricultor e conselheiro 

escolar 

Colorado do Oeste, novembro 

2018.   

09 
Raimundo Nonato Pereira dos 

Santos 

Secretário Municipal de Educação 

do município de Colorado do Oeste 

- RO 

Colorado do Oeste – RO, 

março e junho 2018. 

10 Rosenilda Ferreira 
Gestora da Escola Rural Dom João 

VI 

Colorado do Oeste – RO, 

julho 2018. 

11 Ednaldo Severino da Silva 
Gestor da Escola Rural Clair da 

Silva Whey 

Colorado do Oeste – RO, 

julho 2018. 

12 Francisco Dias Pereira.  

Professor da disciplina de Técnicas 

Agrícolas na escola rural Clair da 

Silva Whey 

Colorado do Oeste – RO, 

julho 2018.  

13 Edy Joana dos Santos  
Professora da disciplina de Técnicas 

Agrícolas na escola rural Clair da 

Colorado do Oeste – RO, 

dezembro 2018.  
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Silva Whey 

14 Adilson Alves Neiva 

Professor da disciplina de Técnicas 

Agrícolas na escola rural Clair da 

Silva Whey 

Colorado do Oeste – RO, 

julho 2018. 

15 Idalmo Ferreira de Souza 

Professor da disciplina de Técnicas 

Agrícolas na escola rural Dom João 

VI 

Colorado do Oeste – RO, 

julho 2018. 

16 Janis da Silva Gomes 

Professora da disciplina de Técnicas 

Agrícolas na escola rural Dom João 

VI 

Colorado do Oeste – RO, 

julho 2018. 

17 Mãe de aluno Escola rural Dom João VI 
Colorado do Oeste, dezembro 

2018. 

18 Aluno  Escola rural Dom João VI 
Colorado do Oeste – RO, 

dezembro 2018.  

19 José Vagner Silva.  
Professor do IFRO Campus 

Colorado do Oeste 

Colorado do Oeste, 2018. 

 

20 Bárbara Laura Tavares.  
Acadêmica e bolsista extensionistas 

do IFRO Campus Colorado do Oeste 
Colorado do Oeste, 2018. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Desta forma, o texto da dissertação foi organizado em cinco seções, das quais a 

primeira seção, embora não enumerada, trata-se deste texto introdutório da pesquisa. A  

segunda seção Alguns caminhos um tanto quanto metodológicos: debates necessários, é 

realizada uma contextualização da Pesquisa em Ciências Sociais a partir das concepções de 

Gil (2008) e Triviños (1987) apresentando-se os desafios e orientações metodológicas na 

busca de  respostas aos problemas, a partir da aplicação de procedimentos científicos. A 

subseção Pesquisa Qualitativa, apresenta e aborda as características e abrangência desta 

categoria de pesquisa de acordo com as concepções descritas por Ludke e André (2017) e 

Bogdan e Biklen (1994). Na subseção Pesquisa em Educação, Luzuriaga (1978), Vieira, 

Peixoto e Khoury (1991), Nosella e Buffa (2009), Galvão e Lopes (2010), Grazziotin e 

Almeida (2012) dentre outros, enfatizam a importância da pesquisa histórica em educação 

para compreensão do estado atual e para o planejamento de ações de intervenções no presente 

e no futuro. Na subseção A Pesquisa Ação, são apresentadas as concepções de Bogdan e 

Biklen (1994), Geraldi, Fiorentini e Pereira (2003), Barbier (2004) e Thiollent (2011)  com 

vistas a destacar a importância metodológica da Pesquisa-ação na Educação a fim de produzir 

resultados consideráveis para o contexto econômico, político e social do município de 

Colorado do Oeste - RO. Também fazem parte desta seção os Procedimentos e técnicas de 

coleta de dados: os documentos e o fazer na pesquisa em educação e seus desdobramentos na 

pesquisa-ação no qual é apresentado o referencial e o percurso metodológico que tornaram 

possível a realização da pesquisa, o tipo de abordagem e os instrumentos utilizados para 
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levantamento, coleta e análise dos dados da pesquisa, bem como os sentidos construídos pela 

pesquisadora iniciante frente aos desafios da Pesquisa Historiográfica com foco na Pesquisa-

ação. Serviram de aporte teórico metodológico os seguintes autores: Vieira, Peixoto e Khoury 

(1991), Godoy (1995), Luna (2002), Barbier (2004), Meihy (2005), Pinsky (2008), Nosella e 

Buffa (2009), Galvão e Lopes (2010); Thiollent (2011), Bardin (2011), Grazziotin e Almeida 

(2012) e Bastos e Santos (2013). 

Na terceira seção, Histórias e Memórias, lembranças de um tempo: Ser professora na 

Escola Rural, faz uma breve retrospectiva da transição de Território Federal à Estado de 

Rondônia, abordando o contexto de migração, colonização e criação do município de 

Colorado do Oeste. Os autores Lima (1980; 1993; 1997), Oliveira (2004), Gomes (2011; 

2013), Amaral (2001) e Peres (2015) auxiliaram para a compreensão da história de 

colonização de Rondônia a partir da abertura da BR 364 e Barros (2013), orientou para a 

interpretação do contexto da educação rural no município de Colorado do Oeste. A seção teve 

como principal fonte as narrativas de sete professoras que vivenciaram o magistério a partir 

do final da década de 70, do século XX, no município de Colorado do Oeste. O principal 

objetivo foi realizar uma interpretação crítica do contexto histórico social no qual estava 

inserida a educação rural municipal. Para tanto, foram destacados os sentidos construídos 

pelas pioneiras da educação rural coloradense, o cotidiano escolar da zona rural e dos 

processos formativos de qualificação pedagógica em serviço, realizados por meio do Projeto 

Logos II.   

A quarta seção, Desafios dos professores contemporâneos das/nas Escolas Rurais no 

município de Colorado do Oeste - RO, procurou-se levantar e discutir questões referentes às 

políticas públicas desenvolvidas para dar materialidade aos direitos constitucionais e garantir 

educação às comunidades rurais no município de Colorado do Oeste -RO. A investigação se 

dedicou a conhecer as razões que justificaram o fechamento de uma das escolas rurais em 

2018 e as políticas públicas adotadas para dar apoio à educação rural no município. Serviram 

de aporte teórico: Barros (2013; 2018) que mostra o histórico descaso, abandono e 

esquecimento das escolas rurais; Azevedo (2004) e Castro, Gontijo e Amabile (2012) que 

apontam que as políticas públicas devem buscar atender aos interesse de uma coletividade e 

refletir o planejamento do que as sociedades estabelecem para si próprias; Cavalcante (2010) 

que afirma a necessidade de se considerar as particularidades da zona rural no planejamento 

das ações públicas voltadas à educação rural; Faleiros (1991) que salienta as desigualdades de 

classes sociais no Brasil como motivo para as políticas ‘categoriais’. A inexistência de 
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políticas públicas aponta para o sucateamento e desestruturação das escolas rurais e 

consequentemente o esvaziamento do campo.  

Na quinta e última seção - julgada o maior dos desafios da pesquisadora iniciante -  

Uma expertise: a Pesquisa-ação e a ação da pesquisadora, reflexão e ação, o fazer a várias 

mãos, descreve a importância de se buscar parcerias para a realização da pesquisa-ação; 

detalha os passos para compreensão da proposta pelos agentes que dela participaram e relata o 

diálogo com os professores contemporâneos das escolas rurais para levantamento do 

problema e planejamento da ação coletiva. Ao final desta seção é apresentado o produto, fruto 

do esforço coletivo de todos os envolvidos na pesquisa-ação - uma sequência didática que 

buscou atender às necessidades e especificidades do ensino das escolas rurais, bem como as 

considerações sobre a relevância do material produzido. Serviram de aporte teórico os 

seguintes autores: Giroux (1992), Silva (2001), Barbier (2004), Freire (1981; 1989; 2005; 

2015) e Thiollent (2011). 
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2 ALGUNS CAMINHOS UM TANTO QUANTO METODOLÓGICOS: DEBATES 

NECESSÁRIOS 

 
A ciência, uma fada 

Num conto de louco... 

- A luz é lavada –  

Como o que nós vemos 

É nítido e pouco 

(Fernando Pessoa) 5F

6 

 

 O caminho em busca de resposta aos problemas apontados pelas pesquisas em 

Ciências Sociais é permeado de desafios metodológicos, uma vez que respostas precisam ser 

construídas a partir da aplicação de procedimentos científicos. O estudo da história da 

educação tem se mostrado muito importante para a compreensão do quadro atual educacional 

e para o planejamento de ações futuras na busca de soluções aos problemas apresentados. Na 

área da Educação, tem se destacado e sugerido o desenvolvimento de pesquisas de natureza 

qualitativa, uma vez que essas permitem atuação prática, por meio da aplicação dos 

conhecimentos adquiridos e a Pesquisa-ação tem sido apontada como um importante 

instrumento metodológico na produção de conhecimento e resultados. 

 

2.1 A pesquisa em Ciências Sociais 

 

As ciências que se propõem estudar as relações humanas e sociais são denominadas de 

ciências sociais. Elas contemplam diferentes áreas do conhecimento a fim de investigar os 

fenômenos econômicos, políticos, psicológicos, culturais e educacionais que permeiam o 

cotidiano social humano. Para tanto, adotam, criam ou adaptam metodologias para a 

exploração, descrição e explicação dos fenômenos de seu interesse. 

Gil (2008) descreve que pesquisar é um processo formal e sistemático que se utiliza do 

método científico com o objetivo de identificar respostas para os problemas a partir da 

aplicação de procedimentos científicos e que a pesquisa social é um processo que faz uso da 

metodologia científica para obter novos conhecimentos no campo da realidade social, 

compreendendo o ser humano nas suas dimensões históricas, culturais, econômicas e 

antropológicas.  

Triviños (1987) destaca a importância e a contribuição das pesquisas em ciências 

sociais, realizadas principalmente no âmbito dos cursos de Pós-Graduação em Educação, na 

                                                 
6 PESSOA, Fernando. Obra Poética. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. p. 120. 
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busca de soluções aos problemas apresentados pela Educação brasileira, identificando e 

descrevendo a predominância de três correntes do pensamento contemporâneo que tem 

orientado de forma teórica-metodológica tais pesquisas: o Positivismo, a Fenomenologia e o 

Marxismo.  

Para o autor, tanto o Positivismo como a Fenomenologia são propostas metodológicas 

para entender a realidade. No entanto, para as ciências sociais, o enfoque positivista tende a 

uma visão de contexto artificial e limitada, pois não considera os significados e as bases 

históricas. Portanto, acaba apresentando-se como uma atividade mecânica e 

descontextualizada. E a fenomenologia apresenta um aspecto conservador, a-histórico e não 

considera os conhecimentos do passado, o desenvolvimento e as transformações da 

humanidade. Não permite a percepção e a compreensão do significado de um fenômeno para 

as pessoas que o presenciaram.  

Para Triviños (1987), o Marxismo apresenta aspectos mais relevantes para as 

pesquisas sociais, uma vez que tem como base tanto o materialismo dialético (na busca de 

uma explicação coerente, lógica e racional para os fenômenos da natureza, da sociedade e do 

pensamento) quanto o materialismo histórico (que debruça-se sobre as leis sociológicas que 

caracterizam a vida da sociedade, as transformações históricas e a prática social dos homens, 

no desenvolvimento da humanidade). 

Assim, as pesquisas que se orientam a partir do materialismo histórico-dialético 

trazem como foco principal a história, as relações materiais e sociais, destacando a análise de 

uma realidade muito mais complexa e dinâmica, tanto na estrutura quanto na conjuntura. 

Dessa forma, quando o pesquisador se propõe utilizar o enfoque materialista histórico-

dialético na compreensão da realidade social, consegue aprofundar-se nas causas, 

consequências, contradições, relações e dimensões qualitativas e quantitativas do problema 

investigado. E essa forma multidimensional de se pensar o problema agrega muito valor a 

pesquisa, mas é também um dos seus principais desafios.  

Portanto, o papel do pesquisador-sociólogo, no século XXI, é mediar o processo de 

pesquisa criando condições propícias para que se analise um problema evidenciando sua 

origem, evolução e implicações de forma que os colaboradores da pesquisa possam expressar 

sua percepção da realidade que é “objeto de sua luta ou de sua emancipação” (BARBIER, 

2004, p.57). 
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2.2 A pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa é caracterizada por Ludke e André (2017), Bogdan e Biklen 

(1994) e Godoy (1995) pelo interesse na obtenção, descrição, estudos e análises de dados 

empíricos a partir do ambiente natural no qual estão inseridas as pessoas, lugares e processos 

interativos. Assim, o pesquisador é um instrumento fundamental que interage de forma direta 

e prolongada com o ambiente e objeto investigado a fim de compreender os fenômenos 

sociais na perspectiva dos participantes da investigação. Desta forma, a descrição dos dados 

prima em retratar o significado que a situação ou objeto pesquisado tem para as pessoas que 

conviveram ou convivem com ele.  

Bardin (2011) e Godoy (1995) acrescentam que na análise qualitativa o que importa é 

a presença do tema a ser inferido e não a frequência com que ele aparece no diálogo. Portanto, 

não há preocupação em enumerar ou medir os eventos estudados. Assim, a utilização de 

instrumentos estatísticos não é essencial à análise dos dados. O que importa é compreender de 

forma ampla o fenômeno que está sendo estudado. Para tanto, todos os dados levantados a 

partir da realidade são igualmente significantes e importantes, devendo ser examinados 

holisticamente.  

Nas pesquisas qualitativas, o processo prevalece sobre o resultado ou produto. 

Interessa saber “como determinado fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e 

interações diárias. Não é possível compreender o comportamento humano sem a compreensão 

do quadro referencial (estrutura) dentro do qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, 

sentimentos e ações” (GODOY, 1995, p. 63).  

Para Godoy (1995), não há necessidade de estabelecimento de hipóteses iniciais na 

pesquisa qualitativa. Então, não há preocupação em afirmar ou negar uma suposição. O foco 

inicial é amplo, dilatado e abrangente, sendo direcionado, conduzido e canalizado no 

transcorrer da investigação a partir das abstrações construídas com base nas coletas de dados. 

Dessa forma, o aporte teórico utilizado também foi se definindo, no decorrer da investigação, 

mediante a coleta os dados. Barbier (2004) ratifica que a priori  não há necessidade de 

formulação de hipóteses e que se trata de uma arte na qual o espírito criador é interno. Está no 

cerne. É a verdadeira essência da própria pesquisa.  

 Quanto ao problema da pesquisa, Luna (2002, p.19) afirma que “toda pesquisa tem um 

problema” que pode variar de acordo com a “natureza ou molaridade”. E que a resposta ao 

problema que move a pesquisa não pode ser imediata ou explícita. É necessário compor um 

repertório de perguntas que serão respondidas ao final do trabalho. 
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Luna (2002) salienta por diversas vezes, a necessidade de se ter clareza com relação a 

formulação do problema da pesquisa, pois as decisões no andamento da pesquisa estarão 

diretamente vinculadas à formulação do problema. Thiollent (2011) ratifica que é a partir do 

problema que a investigação é desencadeada, mas que essa clareza não deve ser sinônimo de 

engessamento e inflexibilidade na reformulação, caso haja necessidade, do problema, pois “o 

processo de pesquisa é essencialmente dinâmico” (LUNA, 2002, p.30). Assim, essa clareza de 

delimitação pretende auxiliar nas escolhas metodológicas, “mas não pode e não deve 

funcionar como uma camisa de força que torne o pesquisador insensível à realidade com que 

ele se defronta” (LUNA, 2002, p.40).  

Gil (2008) e Godoy (1995) corroboram que a opção pela metodologia é norteada a 

partir do esboço do problema e dos objetivos da pesquisa e Luna (2002, p.10) completa que “a 

metodologia é um instrumento poderoso justamente porque representa e apresenta os 

paradigmas de pesquisa vigentes e aceitos pelos diferentes grupos de pesquisadores, em um 

dado período de tempo”. 

 Assim, nesta pesquisa utilizou-se da metodologia qualitativa de cunho exploratório e 

descritivo, sendo que no primeiro momento foi desenvolvida uma pesquisa exploratória com a 

finalidade “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” 

(GIL, 2008, p. 27).  

Nessa primeira etapa, buscou-se oferecer uma visão geral aproximada de como se 

constituiu a história da Educação Rural no Município de Colorado do Oeste - RO a partir de 

meados da década de 70 do século XX. Gil (2008) e Godoy (1995) sugerem a utilização de 

pesquisas de natureza exploratória quando o tema estudado é pouco conhecido e investigado, 

como é o nosso caso.  

E num momento posterior, buscou-se descrever as características da população de 

professores pioneiros da educação coloradense com vistas a promover o entendimento da 

complexidade desse fenômeno como um todo. Godoy (1995, p.58) reforça que “para ambas as 

situações a análise qualitativa é a mais indicada” e Gil (2008) afirma que as pesquisas 

exploratórias e descritivas são as mais utilizadas por pesquisadores sociais que tem em vista a 

atuação prática. De acordo com a classificação do autor, esta é uma Pesquisa Aplicada, pois 

há interesse de se realizar a aplicação e utilização dos conhecimentos levantados em um 

momento subsequente, na pesquisa-ação. 
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2.3 A pesquisa em história da Educação 

  

Esta pesquisa se propõe estudar a História da Educação, tendo em vista entender como 

se constituiu a Educação dos dias atuais. Compreende-se, para tanto, que a educação dos dias 

atuais é fruto/resultado de escolhas no passado. Assim, não se trata de uma educação isolada e 

desconectada de seu passado, mas um processo que está em constante modificação. 

Para Luzuriaga (1978, p.9), nas pesquisas em história da educação, o passado não se 

apresenta como algo estático e morto, mas “como explicação do estádio atual”, uma 

possibilidade para compreender e fundamentar o presente, “constitui excelente meio de 

melhorar a educação atual, porque nos informa das dificuldades que as reformas da educação 

tem encontrado, dos perigos das idéias utópicas, irrealizáveis, e das resistências anacrônicas, 

reacionárias, que a educação tem experimentado”. Desta forma, o estudo histórico da 

Educação é de suma importância, pois permite compreender a educação dentro de um 

contexto social, percebendo-a como consequência de um tempo, um reflexo da sociedade na 

qual está inserida, como nos dias atuais, e também como futuramente será. O autor afirma 

que: 

 

O estudo da história da educação e da pedagogia é imprescindível ao conhecimento 

da educação atual, pois esta é um produto histórico e, não, invenção exclusiva de 

nosso tempo. A educação presente é, com efeito, do mesmo passo, fase do passado e 

preparação do futuro. É como um corte transversal que se fizesse no intérmino 

evolver histórico da educação. (LUZURIAGA, 1978, p. 9). 

 

Para Nosella e Buffa (2009, p. 71-72), “o pesquisador estuda e reconstrói o passado 

numa perspectiva cultural de valores atuais e assim avalia pessoas e instituições. Ele elabora 

uma síntese original entre o nível êmico 6F

7 e o nível ético”. Este estudo permite descrever 

valores internos e culturais que são próprios deste grupo no passado e que podem contribuir 

para a compreensão do cenário atual do novo grupo. Assim, procurou-se realizar uma 

abordagem contextualizada, evitando-se “analogias fortuitas e superficiais entre passado e 

presente” que negligenciam “o contexto histórico em que se produziram determinadas idéias 

ou processos” (BRANDÃO, 2011, p.70). 

Vieira, Peixoto e Khoury (1991, p.27) afirmam que “faz parte do exercício do poder 

ocultar as diferenças, a contradição, decidindo o que deve ser lembrado, como deve ser 

lembrado e, em contrapartida, o que deve ser esquecido”. Dessa forma, a partir do estudo 

                                                 
7 A análise em nível êmico é uma proposta de investigação dos fatos a partir de pessoas que vivenciaram este 

fato analisado, ou seja, a história contada a partir das professoras que vivenciaram e experimentaram o 

magistério rural e o Projeto Logos II em Colorado do Oeste - RO nos anos 80 do século XX.  
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distinto entre os dois contextos (passado e presente) é possível realizar uma aproximação que 

integre esses dois níveis possibilitando o entendimento do ambiente para aqueles que hoje 

estão inseridos no contexto da Educação Rural, criando uma nova realidade que seja rica em 

sentidos. 

Para Nosella e Buffa (2009, p. 84), “tais pesquisas elevam nos educadores o nível de 

responsabilidade pelos seus atos e estimula nos leitores o gosto pelos estudos da história local 

e nacional”. Grazziotin e Almeida (2012) coadunam que é o conhecimento das diversas 

singularidades, que existem em cada canto do país, que permite compreender o que foi e se 

tornou hoje a Educação brasileira. Apontam que o estranhar dessa realidade, na qual se está 

inserido, é o grande desafio do pesquisador contemporâneo que tem como missão desviar-se 

dos paradigmas globalizantes e revelar as particularidades locais a partir do reconhecimento 

das especificidades tornando original cada época e lugar. 

Galvão e Lopes (2010) afirmam que apesar das transformações pelas quais a escola 

passou ao longo dos tempos, alguns elementos e práticas remetem ao século anterior. 

Portanto, para se entender os problemas que enfrentamos na escola atualmente é necessário 

estudar e compreender o passado da educação, e essa percepção possibilita intervenções 

conscientes e objetivas no futuro.    

Vieira, Peixoto e Khoury (1991) reforçam a importância do estudo do cotidiano e 

afirmam que não existe nada mais ilustrador e explicativo para a compreensão das relações 

sociais.  Galvão e Lopes (2010) corroboram que tem aumentado significativamente o número 

das pesquisas que buscam retratar o contexto cotidiano da prática escolar nos séculos XIX e 

XX, seja para retratar o momento da institucionalização da escola no Brasil, seja para 

evidenciar a inércia da prática escolar na história da Educação.  

Em se tratando de pesquisas na área da Educação, Triviños (1987) aponta a urgente 

necessidade de mudanças nas atitudes dos pesquisadores, no sentido de buscar entender a 

realidade a partir de sua inserção nos contextos econômicos, sociais, culturais e políticos. Para 

tanto, o pesquisador precisa vincular-se a uma concepção de vida, de homem e de mundo e 

construir seu próprio conhecimento à luz de traços da realidade que observa. É sua 

responsabilidade elaborar e organizar uma metodologia que explique, compreenda e dê 

significado ao fenômeno que estuda. Luna (2002) afirma que: 

 

A pesquisa em educação parece estar correndo perigosamente para o acúmulo de 

fatos que não se integram, para descrições para as quais se atribuem explicações ad 

hoc [...] parece faltar compromisso com o conhecimento [...] é possível que a 

explicação esteja no excesso de compromisso com a intervenção sem um 
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compromisso correspondente com a geração de conhecimento novo [...] prestação de 

serviço, mas não pesquisa. (LUNA, 2002, pp. 76-77). 

 

Geraldi, Fiorentini e Pereira (2003, pp. 168-169) criticam o fato de que 

frequentemente os pesquisadores utilizam-se de metodologias inadequadas na pesquisa em 

educação “como se pudessem aplicar algum tipo de prática na escola, independente das 

concepções dos professores sobre educação, conhecimento, aprendizagem e sem ter em conta 

o contexto institucional e social de suas práticas”. Sendo que dessa forma a pesquisa 

educativa perde seu principal sentido, passando a ser identificada apenas como 

“procedimentos mecânicos e técnicos padronizados”, deixando de constituir-se como “uma 

forma de ensino e vice-versa”, “um conjunto de idéias e princípios dinâmicos”. 

Brandão (2011, p.71) complementa que “a maioria dos trabalhos recentes na área da 

Educação, em especial aqueles que se utilizam do referencial marxista - de forma 

marcadamente mecanicista - reflete uma concepção cartesiana de método” na qual percebe-se 

que as análises são superficiais, simples e reducionistas. 

Thiollent (2011) confirma e sugere que seja repensada a dinâmica da pesquisa em 

Educação a fim de proporcionar momentos de participação da comunidade que utiliza o 

sistema escolar, promover contato direto e diálogo com os interessados, inserir a linguagem 

popular nas discussões sobre os problemas e busca de soluções, pois esta é uma forma de 

reafirmar os objetivos teóricos da pesquisa.   

Triviños (1987) defende que a Pesquisa Qualitativa é a melhor metodologia para 

entender e compreender realidades complexas, tais como são as realidades da Educação 

brasileira, uma vez que essa abordagem dá liberdade metodológica para que o pesquisador 

realize estudos e aprofundamentos de populações específicas. 

A partir destes pressupostos e considerando o contexto local, coube-nos, além de 

investigar a implementação da rede formal de escolas rurais no município de Colorado do 

Oeste, em meados da década de 70 do século XX, pesquisar sobre as implicações desse 

processo, compreendendo a forma de recrutamento, seleção e formação dos professores 

rurais, bem como os materiais e livros didáticos pedagógicos, até a construção e/ou adequação 

de locais e espaços para atender à demanda escolar.  

Espera-se que a pesquisa contribua para o conhecimento na área da história da 

Educação Rural da região Norte e que possibilite novos pensamentos no sentido da busca de 

transformar a realidade atual das escolas rurais do município de Colorado do Oeste - RO. 
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2.4 A pesquisa-ação 

 

 A pesquisa-ação é uma metodologia de pesquisa que apresenta uma proposta de 

resgate do envolvimento e participação das comunidades e grupos populares nos diálogos, 

debates e discussões sobre os problemas que os acometem. É uma dinâmica de via de mão 

dupla, pois ao mesmo tempo que os sujeitos participam ativamente da discussão, também são 

formados, aprendem por meio das reformulações e transformações de suas ideias em ações 

exequíveis, percebem que é possível planejar e trazer algo do imaginário para o material e 

realizar a passagem do conhecer para o agir. Esse é um processo crítico e libertador capaz de 

promover a emancipação e a autonomia do grupo (THIOLLENT, 2011). Thiollent conceitua 

que:  

  

A pesquisa ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação  ou  

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo . (THIOLLENT, 

2011, p.20). 

 

Para Thiollent (2011), a pesquisa-ação se apresenta sob um viés político social, no 

qual se busca estudar e intervir em situações reais por meio da capacitação e do 

reconhecimento do papel ativo de um grupo social,  para que possa compreender, equacionar, 

responder, propor soluções e/ou resolver uma situação-problema através da cooperação, 

participação, reflexão, discussão e deliberações de seus próprios membros, que neste caso, 

estão diretamente implicados no problema observado, no planejamento de intervenção e na 

avaliação da ação transformadora. O autor afirma que: 

 

Um dos principais objetivos dessas propostas consiste em dar aos pesquisadores e 

grupo de participantes os meios de se tornarem capazes de responder com maior 

eficiência aos problemas da situação em que vivem, em particular sob forma de 

diretrizes de ação transformadora. (THIOLLENT, 2011, p. 14). 
 

Barbier (2004) acrescenta a natureza existencialista da pesquisa-ação, salientando sua 

capacidade de agitar o “lodo” social, assumindo caráter libertador, crítico e emancipatório. 

Salienta tratar-se de uma atividade que inclui o cotidiano no processo de construção de 

conhecimento, no qual um grupo social visa compreender-se e explicar-se. O pesquisador 

também implica-se e interage com o objeto de sua pesquisa estando presente, tanto 

emocionalmente quanto profissionalmente. Assim, “não se trabalha sobre os outros, mas e 

sempre com os outros” (BARBIER, 2004, p.14) presumindo-se uma transformação 
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epistemológica, oriunda da metamorfose pela qual passa o pensar filosófico do pesquisador, 

que ressignifica “sua própria relação com o mundo” (BARBIER, 2004, p.32).  

Com o mesmo propósito da pesquisa-ação, Bogdan e Biklen (1994) descrevem a 

“investigação-acção”, uma atitude de investigação na qual pessoas comuns envolvem-se com 

o mundo social em que estão inseridas e dirigem investigações de ordem prática, voltadas à 

reflexão de seus próprios valores, à compreensão dos fatos e para a busca de soluções para 

suas preocupações. Nessa investigação-ação, o pesquisador também é ativista, 

comprometendo-se com a causa e colocando-se como agente de mudança, favorecendo o 

fortalecimento e o encorajamento comunitário na busca de um processo de humanização.  

Geraldi, Fiorentini e Pereira (2003, pp.162-163) dialogam com os autores afirmando 

que a investigação que se apoia nos pressupostos da pesquisa-ação deve preocupar-se, tanto 

com “os problemas de mudanças de atitude e julgamentos [...] como à melhora da qualidade 

dessas relações”. Portanto, deve ser compreendida como uma “atividade empreendida por 

grupos”, que prima por “uma prática reflexiva de ênfase social”. Dessa forma, podemos 

compreender que trabalhar na perspectiva da pesquisa-ação vai além do desenvolver o espírito 

do professor crítico reflexivo, pois esse tipo de pesquisa é mais ampla e abrangente, uma vez 

que se propõe a “conhecer e atuar” procurando realizar uma “mudança no contexto concreto” 

e, posteriormente, “estuda as condições e os resultados da experiência efetuada”. 

Na proposta de pesquisa-ação, há espaço e valorização do saber informal, simples, 

natural que tem origem nos sujeitos da comunidade. Esse saber é colocado frente ao saber 

formal e científico dos especialistas. O propósito dessa dinâmica não é confrontar para 

identificar o certo ou errado, mas promover o enriquecimento mútuo, a troca de informações e 

experiências que são essenciais para a busca de soluções para os problemas. Thiollent (2011) 

afirma que essa dinâmica impõe um grande desafio metodológico para a pesquisa-ação diante 

das exigências científicas.  

 

[...] um grande desafio metodológico consiste em fundamentar a inserção da 

pesquisa-ação dentro de uma perspectiva de investigação científica, concebida de 

modo aberto e na qual ‘ciência’ não seja sinônimo de ‘positivismo’, ‘funcionalismo’, 

ou de outros ‘rótulos’.  (THIOLLENT, 2011, p. 26). 

 

Diferente das pesquisas tradicionais, nas quais somente ao final da investigação são 

realizadas as recomendações, a proposta da pesquisa-ação se destaca pela característica de 

possibilidade de intervenções ao longo do processo investigativo, trazendo em sua estrutura, 

tanto o foco na ação transformadora da realidade, por meio do equacionamento e propostas de 
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solução para o problema levantado, quanto a produção de conhecimento a partir das 

informações e observações coletadas.  

Barbier (2004) afirma que na pesquisa ação, além dos instrumentos metodológicos 

tradicionais da pesquisa em ciências sociais, é necessário adotar, adaptar e inventar novos 

instrumentos. Triviños (1987) completa que em se tratando da utilização de teorias e métodos 

estrangeiros, criados e aplicados em países mais desenvolvidos, quando utilizado em 

realidades distintas de sua origem, precisam ser adaptados e transformados, pois geralmente 

os países subdesenvolvidos apresentam teorias com objetivo de mudanças e transformações 

na forma de vida. Portanto, teorias importantes devem ser integradas tendo em vista as 

especificidades do próprio meio.  

Os países desenvolvidos se caracterizam, entre outros aspectos, pelo alto nível de 

desenvolvimento econômico, pelo valor da renda per capita, valor do PIB per capita (Produto 

Interno Bruto), industrialização e IDH elevado (Índice de Desenvolvimento Humano) onde se 

considera a riqueza, educação e média de vida. É possível que os países desenvolvidos já 

tenham superado os níveis básicos, relacionados às necessidades humanas primárias 

(alimentação, saúde, segurança, moradia, educação, etc), portanto, seus problemas e, 

consequentemente, as metodologias desenvolvidas para suas pesquisas, visam atender 

necessidades secundárias. Por esse motivo, Trivinõs (1987) afirma que as metodologias de 

pesquisa importadas, especialmente para países sul americanos, como o Brasil, precisam 

passar por adaptações e reformulações, pois enquanto nos países desenvolvidos os 

pesquisadores buscam metodologias que possam atender e contemplar questões de ordem 

psicológica voltadas, por exemplo, a auto estima e auto realização, nos países 

subdesenvolvidos o desafio é de outra ordem. Ainda tenta-se resolver problemas e garantir 

direitos fundamentais e básicos.  

Thiollent (2011, p.30) defende que “o qualitativo e o diálogo não são anti científicos” 

e que é preciso compreender que as características qualitativas da pesquisa-ação não afetam o 

seu espírito científico. Destaca ainda que enquanto a pesquisa científica tradicional busca 

estabelecer generalizações, a pesquisa-ação empenha-se em aplicar o conhecimento para 

resolver problemas por meio de ações específicas, ou seja, concentra-se em estudar e intervir 

em situações reais.  

Para que de fato seja uma pesquisa-ação, o projeto que visa a transformação, não pode, 

em hipótese alguma, ser imposto ao grupo. Ser apresentado como algo pronto a fim de apenas 

ser implantado. A ação deve atender diretamente aos anseios e necessidades da comunidade, 

ser elaborada e praticada por eles. Portanto, precisa ser discutida com os mesmos. Geraldi, 
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Fiorentini e Pereira (2003, p. 162) destacam como princípios da pesquisa ação: “o caráter 

participativo, o impulso democrático e a contribuição à mudança social”.  

Nessa dinâmica, “o papel dos pesquisadores é modesto: apenas acompanhar, 

estimular, catalisar certos aspectos da mudança decidida pelos grupos interessados”. 

(THIOLLENT, 2011, p.126). Barbier (2004) ratifica que o objeto final da pesquisa-ação está 

relacionado à mudança de atitude, tanto do sujeito como do grupo frente a sua realidade e que: 

 

Uma pesquisa-ação chega ao fim quando o problema inicial é resolvido, se é que 

pode realmente sê-lo. [...]. A avaliação somativa de uma pesquisa-ação, efetuada 

pelo pesquisador coletivo, tenta compreender o que é da ordem da mudança real nas 

atitudes, nos comportamentos das pessoas e dos grupos, ou n a situação 

problemática.[...]. (BARBIER, 2004, pp.144-145). 
 

Grande parte dos teóricos da pesquisa-ação, a relaciona à postura dialética, uma vez 

que a proposta dialética busca captar fenômenos históricos, próprios do constante devir, no 

qual há um processo contínuo de mudanças capaz de criar, transformar e modificar o que 

existe. Mudar sobretudo a realidade social (GIL, 2008). 

Assim, podemos afirmar que a pesquisa-ação remete-se a uma prática reflexiva 

visando resultados que contribuam efetivamente para o esclarecimento, explicação e 

elucidação dos problemas reais dos sujeitos sociais, que são o objeto da investigação, ao 

mesmo tempo que contribui na formação de sujeitos participativos, independentes, autônomos 

e emancipados.  

 

2.5 A importância da pesquisa-ação no contexto econômico, político e social 

 

No Brasil existe uma estreita e complexa relação entre a Educação e a economia que 

evidencia um grande descompasso entre o avanço econômico e o educacional. Pesquisas 

apontam que esse fator deve-se principalmente à nossa herança histórica cultural, que acaba 

trazendo para a educação um caráter de controle social, sendo seletiva e discriminatória, 

reproduzindo as relações de subordinação existentes na sociedade. Tal fato justifica que o 

Brasil, que disputa as primeiras colocações no ranking da economia mundial, é um dos 

últimos países no ranking educacional. 

A história econômica do Brasil nos aponta um cenário de exploração e dominação, no 

qual o pensar e agir são norteados por paradigmas burgueses.  O processo de exploração 

iniciado no índio, que foi substituído pelo escravo, e que hoje se identifica na figura do pobre. 

Todos em prol de manter as vantagens e regalias burguesas. Dessa forma, se ergueu uma 
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sociedade capitalista dominante e autoritária na qual muitos precisam trabalhar para poucos 

acumularem fortunas e lucros. 

Os primórdios da educação brasileira tinham como foco as elites. Era um privilégio de 

poucos, uma forma de cristalizar o poder das elites econômicas a partir do acesso exclusivo à 

educação. A grande massa da população sempre lutou, não apenas pelo direito à escola, mas 

também pelo direito aos bens culturais e patrimoniais, pois a classe dominante, além do poder 

político-econômico, busca deter os bens culturais, disseminando padrões culturais trazidos do 

exterior. 

Com o Brasil república, surgiu o setor industrial e a economia passou a exigir mão de 

obra especializada. O trabalhador precisava saber manusear máquinas e ferramentas. A 

educação escolar pública assumiu o papel de formar o futuro trabalhador a partir de um 

modelo que atendesse os anseios da sociedade capitalista. Assim, surgiu “uma educação para 

perpetuar as desigualdades sociais e de classe e consolidar as estruturas de privilégios e 

enriquecimento dos dominantes” (Brasil, 2005, p. 25). 

Dessa forma, é possível perceber o poder que a economia exerce sobre a nossa 

educação escolar pública, pois há um dualismo no ensino, no qual as elites são formadas para 

conduzir e administrar o país, enquanto a grande maioria recebe uma formação utilitária 

direcionada ao trabalho (assalariado). Assim, de forma aparentemente “natural”, as novas 

gerações desenham o futuro no qual as crianças de famílias mais abastadas são preparadas 

para administrar e conduzir o país, ao passo que os filhos dos trabalhadores são considerados 

de sucesso quando conseguem se profissionalizar e “fichar” em alguma empresa. 

Os interesses das classes são totalmente antagônicos, pois a classe que detém o poder 

quer se conservar dominante. Portanto, precisa manter e aumentar seus lucros e para isso 

precisa explorar ainda mais a classe dominada que luta para garantir direitos básicos como o 

respeito e melhorias sociais.  

Apesar da Constituição Federal e da LDB 9394/96 garantir o direito à Educação, o 

poder econômico dita as regras nas quais os sujeitos transformam-se em objetos e a Educação 

fica à serviço do desenvolvimento econômico. Para Romanelli (2012), a evolução da 

economia está diretamente relacionada à evolução da organização do ensino. No entanto, 

Freire (2005) contraria afirmando que a Educação escolar pouco tem evoluído e permanece 

reproduzindo uma formação bancária e obsoleta na qual o aluno não é considerado sujeito no 

processo de sua própria aprendizagem. 

 Na visão de Freire (2005), a escola deve assumir o papel de transformar a realidade na 

qual ela está inserida. Portanto, precisa envolver a comunidade que a compõe. A autonomia 
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escolar deve ser utilizada para quebrar a hegemonia opressora e não para reproduzir os 

moldes da sociedade desigual dentro da escola. As adaptações curriculares sugeridas para 

atender as assimetrias regionais devem ser aproveitadas para promover a valorização histórico 

cultural nas práticas pedagógicas e não apenas para adaptar o ensino à economia regional e 

atender ao mercado de trabalho. 

 Nossa função enquanto educadores é lutarmos pela transformação e inovação da 

educação que permita uma escola para todos. Para tanto se faz necessário sair da ingenuidade, 

compreender e trabalhar a dimensão política da educação, buscando romper com paradigmas 

educacionais alienados nos quais, como Freire (2005) afirma, o professor é aquele que sabe e 

o aluno, em contrapartida, é quem não sabe nada. A realidade do aluno e da comunidade, suas 

características, especificidades, cultura, história, manifestações artísticas, experiência de vida, 

não só acrescentam, mas são determinantes para o êxito do processo de ensino e 

aprendizagem.   

 Sabemos que os recursos e investimentos na área da Educação são limitados e se 

falarmos em Educação Rural, são ainda mais escassos. As estratégias e políticas públicas nem 

sempre são adequadas e o contexto nacional da Educação aponta para um alto índice de 

fechamento (em alguns locais extinção) das escolas rurais.  

Se, em um primeiro momento, ainda não ocorrer o êxodo rural, porque a família 

permanece na propriedade e o Estado oferece transporte para que o aluno venha estudar nas 

escolas urbanas, é certo afirmar que esse aluno, aculturado, começa a estranhar suas raízes e 

origens, perde identidade com o local de onde veio e, consequentemente, para essa geração, o 

êxodo rural é apenas uma questão de tempo. 

 Na região do cone sul do Estado de Rondônia, é uma prática comum entre os 

pequenos produtores rurais, o abandono das propriedades e a busca de melhores qualidades de 

vida na cidade. As terras são arrendadas para o plantio de safras e monocultura que atendam 

aos interesses do agronegócio. Aos poucos, juntamente com a extinção da figura do pequeno 

agricultor, a região vai perdendo qualidade, diversidade e preço dos alimentos que eram 

produzidos pela agricultura familiar. 

 Rivero (2001) reafirma o objetivo desta pesquisa, que inicialmente é uma pesquisa 

histórica em Educação no final da década de 70 do século XX, mas que, liga-se num 

momento ulterior, por meio da pesquisa ação, ao debate sobre a agricultura familiar em 

Rondônia. Para o autor, é necessário conhecer os primórdios das concepções sobre estrutura e 

produção da agropecuária do Estado para num momento posterior, planejar ações de 

desenvolvimento local. Rivero (2001) afirma que: 
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Um ponto de partida fundamental para a discussão de uma agricultura sustentável 

(ou para a discussão da agricultura) em Rondônia parece ser o processo de ocupação 

camponesa do estado das décadas de 1970 e 1980. Neste processo está a gênese de 

boa parte da atual estrutura de produção agropecuária de Rondônia. É a partir dele 

que se pode estudar as trajetórias de desenvolvimento posterior da agropecuária . 

(RIVERO, 2001, p. 99). 
 

 Pesquisas apontam que a agricultura familiar é responsável por 70% do que é 

consumido nas mesas brasileiras e esse fator tem implicações diretas com a economia 

brasileira, pois essa produção do campo, por atender ao mercado interno, acaba reduzindo os 

índices de inflação. O agronegócio é voltado para a produção de commodities7F

8 que atendem e 

abastecem as indústrias, em especial com grãos como soja e milho, tendo como principal 

objetivo a exportação. Portanto, é a agricultura familiar que é responsável e capaz de manter a 

diversidade da produção alimentícia brasileira abastecendo o mercado interno. 

 Existe uma estreita relação entre agricultura familiar, economia e inflação no Brasil. 

Quando a agricultura familiar não consegue abastecer o mercado interno, ocorre a inflação 

alta, o que prejudica a qualidade de vida das pessoas que moram nos centros urbanos, pois os 

alimentos ficam escassos e caros. Os investimentos em políticas públicas que deem suporte, 

valorizem e incentivem a agricultura familiar é uma alternativa para melhorar o cenário 

econômico, pois o aumento e diversificação na produção reduzem os preços. 

 A Educação Rural precisa perceber tudo isso, desde o processo educacional que leva 

em conta o fator cultural à compreensão da importância da agricultura familiar para a 

economia nacional. Somente desta forma é possível valorizar o camponês. A produção rural 

local e a importação interestadual ou internacional trabalham em ordem de natureza 

inversamente proporcional, quando uma cresce a outra diminui. Assim, quanto maior a 

produção das famílias rurais, menor será o preço da cesta básica, por exemplo. 

 Para Freire (1981), a educação precisa ser capaz de promover a reflexão-ação do 

homem sobre o mundo. Precisa empenhar-se em romper com certos paradigmas, promover 

mudança e transformação social a partir da conscientização do oprimido. Portanto, precisa 

construir dialeticamente a transição de um pensamento ingênuo para um pensamento crítico 

por meio de uma práxis investigativa do processo educativo. Nesse sentido, a pesquisa-ação é 

a metodologia mais apropriada para a obtenção dos resultados desejados. Freire (1981) afirma 

que: 

 

                                                 
8 Commodities: matéria-prima produzida e estocada em larga escala.  
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Se uma comunidade sofre uma mudança econômica, por exemplo, a 
consciência se promove e se transforma em transitiva. Num primeiro 
momento esta consciência é ingênua, em grande parte mágica. Este passo é 
automático, mas o passo para a consciência crítica não é. Somente se dá com 
um processo educativo de conscientização. Este passo exige um trabalho de 
promoção e critização. Se não se faz esse processo educativo só se 
intensifica o desenvolvimento industrial ou tecnológico e a consciência 
sofrerá um abalo e será uma consciência fanática. Este fanatismo é próprio 
do homem massificado. (FREIRE, 1981, p.21). 

 

A Educação Rural precisa pensar em uma ação pedagógica que seja capaz de 

promover também uma mudança na práxis, para que essa inove no sentido de se comprometer 

com a formação integral do aluno das escolas rurais. Esse aluno precisa ser valorizado e 

incluído social e economicamente, sua aprendizagem precisa ser significativa. Não trata-se 

todavia de preparar um plano para ele, pois a transformação da qual Freire (1981) falou só 

pode ocorrer se esse aluno for o protagonista da ação transformadora. Novamente vemos nas 

palavras de Freire uma das exigências da metodologia da pesquisa-ação que é a participação 

ativa dos envolvidos na problemática.  

 

2.6 Procedimentos e técnicas de coleta de dados: os documentos e o fazer na pesquisa em 

educação e seus desdobramentos na pesquisa-ação  

 

Nesta subseção procurou-se descrever os passos percorridos para a construção da 

pesquisa. Foram abordados os objetivos, os locais visitados para o levantamento dos dados 

documentais e a realização das entrevistas, metodologia e materiais utilizados a fim de coletar 

as informações das fontes diretas, bem como os procedimentos que auxiliaram na análise dos 

dados.  

A pesquisa teve como objetivo geral: Investigar o processo de contratação e de 

formação em serviço dos professores rurais na transição do século XX para o XXI, com vistas 

a intervir no cenário atual da educação rural no município de Colorado do Oeste RO. Para 

tanto, buscou-se: a) Investigar os critérios de seleção, formação inicial, e processos formativos 

de qualificação pedagógica em serviço dos professores ingressantes na carreira do magistério 

rural nos séculos XX e XXI no município de Colorado do Oeste, buscando conhecer as 

formas de recrutamento, carreira, salários e condições de trabalho desses profissionais em 

educação; b) Pesquisar as condições de trabalho, práticas docente e sentidos construídos sobre 

a docência no meio rural pelos professores rurais nos séculos XX e XXI no município de 

Colorado do Oeste; c) Identificar se as atuais políticas públicas para formação e qualificação 

do magistério rural em serviço, no município de Colorado do Oeste, relacionam-se com as 
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especificidades do rural, com a emancipação e resistência do campo; d) Elaborar de forma 

coletiva, com os professores da educação rural de Colorado do Oeste, uma proposta de 

formação continuada a partir das percepções e problemas destacados por eles. 

Brandão (2011, p.71) descreve que o método não é uma “norma apriorística ou 

procedimento universal”, é pois, um “instrumento de trabalho”. Thiollent (2011) afirma que a 

metodologia é a habilidade de orientação, controle e avaliação de cada técnica pelo 

pesquisador, frente ao processo investigativo.  

Assim, esta pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa e foi desenvolvida no 

âmbito do município de Colorado do Oeste/RO, utilizando-se dos seguintes procedimentos 

metodológicos: pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo, pesquisa documental e pesquisa-

ação. E se baseou no referencial teórico metodológico de Vieira, Peixoto e Khoury (1991), 

Godoy (1995), Luna (2002), Barbier (2004), Meihy (2005), Pinsky (2008), Nosella e Buffa 

(2009), Galvão e Lopes (2010), Thiollent (2011), Bardin (2011), Grazziotin e Almeida 

(2012), Bastos e Santos (2013). 

 

2.6.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa ou revisão bibliográfica foi realizada em trabalhos, artigos, dissertações e 

teses disponíveis sobre o tema “Formação de Professores para Educação Rural”. Para Luna 

(2002), a relevância de uma pesquisa é afirmada a partir do seu confronto com outras pesquisa 

e trabalhos desenvolvidos na área. A partir desta primeira investigação foi possível perceber 

melhor a importância do estudo da história da educação descrito por Nosella e Buffa (2009) 

para a compreensão do cenário atual das escolas, em especial, as da zona rural que sofrem 

uma histórica precariedade e inexistência de políticas públicas voltadas à formação de 

educadores rurais (ARROYO, 2007; BOF, 2006).  

Para Luna (2002, p.44), “nenhuma pesquisa pode prescindir de um completo trabalho 

de revisão de literatura pertinente ao problema”. O autor aponta que um dos principais 

objetivos da pesquisa bibliográfica é determinar o “estado da arte”, ou seja, confrontar o tema, 

“Educação Rural”, às produções científicas da área da Educação. Assim, a investigação 

bibliográfica, possibilitou a compreensão do problema da pesquisa a partir de um referencial 

teórico que o explicou.  

O estudo de outras pesquisas, sobre o tema “Educação Rural”, permitiu também uma 

revisão sobre como cada pesquisador se apropriou e adaptou metodologias para a coleta de 
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dados empíricos no contexto da Educação Rural. Esses dados serviram de direcionamento 

para a elaboração dos próprios instrumentos para esta pesquisa.  

A revisão bibliográfica favoreceu também a compreensão histórica da Educação 

Rural, permitindo identificar o momento da inserção e evolução desse tema “dentro de um 

quadro de referência que explique os fatores determinantes e as implicações das mudanças” 

(LUNA, 2002, p.86). Para Luna (2002, p.105), “[...] uma revisão de literatura bem feita 

constitui uma passo decisivo para quem quer que pretenda entrar em uma área de pesquisa”.  

Thiollent (2011, p. 61) dialoga que “os pesquisadores não podem aprender tudo o que 

precisam apenas no contato com as populações [...] a pesquisa bibliográfica é necessária”.  

Bastos e Santos (2013, p. 22) reforçam que “embora muitas pesquisas sejam elaboradas a 

partir de outras pesquisas, isso não implica que uma pesquisa seja a retomada de outra, mas 

que se pode utilizar o que já foi produzido para desenvolver a área de conhecimento em 

questão”. Ou seja, quando o pesquisador conhece o limite onde a pesquisa parou, ele pode 

evoluir e avançar no conhecimento.  

A triangulação8F

9 dos dados encontrados nas produções científicas desenvolvidas em 

programas de pós-graduação em educação (dissertações e teses), materiais provenientes de 

eventos científicos diversos, livros, capítulos de livros, artigos científicos, legislações entre 

outros.livros,artigos  permitiu a construção de argumentos sobre a situação em que se 

encontram as escolas rurais brasileiras e em especial as escolas rurais do município de 

Colorado do Oeste - RO.  

 

2.6.2 Pesquisa de Campo: recolha de dados por meio de entrevistas 

 

A pesquisa de Campo teve como foco dar subsídios aos objetivos específicos que 

tinham como eixo norteador investigar os critérios de seleção, formação inicial, e processos 

formativos de qualificação pedagógica em serviço, destacando as condições de trabalho, 

práticas docente e sentidos construídos sobre a docência no meio rural, pelos professores 

rurais, nos séculos XX e XXI, no município de Colorado do Oeste - RO.  

 A coleta de dados empíricos foi realizada junto às fontes diretas, ou seja, pessoas que 

vivenciaram o magistério rural no município de Colorado do Oeste - RO, no período 

                                                 
9 A Triangulação de dados, enquanto metodologia permite o entrelaçamento, combinação e/ou cruzamento de 

métodos e técnicas de pesquisa, neste caso, a triangulação de dados da pesquisa bibliográfica oportunizou 

combinar três fontes diferentes: Dissertações, teses e livros. 
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investigado. Como instrumento de coleta de dados, foi realizada a entrevista a partir de um 

questionário/roteiro semi-estruturado e diário de campo.  

A fim de produzir fonte inéditas para a pesquisa, Nosella e Buffa (2009) e Galvão e 

Lopes (2010), orientam como alternativa, elaborar e aplicar entrevistas e questionários. 

Godoy (1995) coaduna que a entrevista é um dos instrumentos mais utilizados em pesquisas 

qualitativas, pois favorece o contato direto do pesquisador com os colaboradores, permitindo 

o registro das informações, para posterior análise dos dados e escrita dos resultados que 

podem incluir “descrições de trechos de conversas e diálogos” (GODOY, 1995 p. 62). 

Dessa forma, a entrevista foi aplicada a professores que participaram como cursistas e 

como formadores do projeto Logos II 9F

10, no século XX e com os professores contemporâneos 

que lecionam na zona rural, a fim de pesquisar sobre o processo de formação e qualificação 

pedagógica em serviço, condições de trabalho, práticas docente e sentidos construídos sobre a 

docência no meio rural nos séculos XX e XXI, bem como identificar as políticas públicas 

atuais para formação e qualificação do magistério rural. 

Foi possível perceber que, em geral, os colaboradores aceitaram e gostaram de 

participar das entrevistas. Mostraram-se prestativos e interessados em narrar suas experiências 

e vivências do magistério rural no município de Colorado do Oeste - RO. Bastos e Santos 

(2013, p.105) afirmam que as “entrevistas são o meio pelo qual as pessoas tornam públicas 

suas experiências”, além de permitir que “as pessoas falem por si próprias e que expressem 

suas opiniões, vontades, crenças etc. Em vez de serem representadas por um intermediador” 

(BASTOS; SANTOS, 2013, p.107) e acrescentam que:  

 

Falar por si próprio ou contar a própria história significa encenar um ato em que os 

atores expressam suas impressões de mundo, o que pensam sobre si próprios, com 

base nas informações colhidas em suas experiências particulares, que são, por sua 

vez, compartilhadas com as pessoas, em sociedade. (BASTOS; SANTOS, 2013, 

p.110). 

 

As orientações de Nosella e Buffa (2009) e Galvão e Lopes (2010) sobre a aplicação 

de entrevista baseada em questionário, permitiu ao entrevistado descrever todo seu percurso 

escolar e profissional, desde seu ingresso na rede de ensino até a conclusão do curso, bem 

                                                 
10 Nos anos finais do século XX foi implantado o Projeto Logos II em alguns estados e territórios brasileiros com 

o objetivo de realizar a formação de professores que não estavam habilitados para o exercício do magistério, os 

chamados professores leigos. Em Colorado do Oeste - RO o Projeto foi desenvolvido entre os anos de 1982 e 

1996, (dados verificados junto ao CEEJA). Após a conclusão do programa o professor era habilitado a nível de 

segundo grau e estava apto para exercício do magistério. O programa era desenvolvido através do ensino 

modular, era flexível e se adequava ao ritmo de aprendizagem do professo r cursista. As orientações eram 

realizadas pelos professores de Orientação e Supervisão Docente - OSD durante encontros regulares mensais.  
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como sua inserção no magistério rural, o processo de formação e qualificação em serviço, 

suas práticas pedagógicas e a relação que teve ou tem com a comunidade e o meio rural. 

No entanto, esse questionário não apresentou rigidez frente a sua aplicação. Pelo 

contrário, seu objetivo foi nortear os estímulos oferecidos pela pesquisadora aos 

colaboradores, pois de acordo com Thiollent (2011, p.75) “na pesquisa-ação o questionário 

não é suficiente em si mesmo”. Foi possível perceber que, embora tenha sido criado um 

roteiro para a entrevista, os colaboradores possuíam informações extras muito relevantes à 

pesquisa e que não estavam contempladas no roteiro. Outro motivo que exige a flexibilidade 

do roteiro de entrevista, é o fato de que as memórias não se apresentam necessariamente 

sistematizadas em ordem cronológica linear, portanto, a narrativa em pesquisa história 

obedece a uma ordem que lhe é característica, obedecendo uma relação de memória-

esquecimento.  

Bastos e Santos (2013, p.25) corroboram que em pesquisa qualitativa de caráter 

interpretativo, não deve haver rigidez no roteiro da entrevista para também evitar “levar o 

entrevistado a elaborar uma resposta que venha ao encontro de uma suposição teórica prévia”, 

pois é possível que o pesquisador ao verbalizar a pergunta insinue em palavras, gestos ou 

expressões uma resposta que será interpretada como correta pelo colaborador, mascarando 

informações essenciais à pesquisa.  

A definição do primeiro entrevistado ocorreu, de acordo com Barbier (2004, p.127), 

“por amizade, conveniência, recomendação” sendo, portanto, a primeira entrevistada a mãe da 

pesquisadora que foi professora cursista do Projeto Logos II, na década de 1980, fato este que 

motivou e impulsionou a realização da pesquisa.  

Na sequência, foi utilizado o critério de rede descrito por Meihy (2005) e Garnica 

(2011) para a seleção dos demais colaboradores no qual o professor ao final da entrevista, 

indicou outro (s) professor (es) para uma nova conversação. Essa metodologia teve como 

objetivo valorizar, tanto a visão do colaborador como favorecer a identidade do grupo.  

Buscou-se priorizar a participação dos colaboradores que possuíam informações 

relevantes sobre tema, que demonstravam capacidade de expressar-se verbalmente e que 

mostraram disposição e disponibilidade para colaborar com esta pesquisa. (LUNA, 2002). 

Não foram incluídas pessoas indicadas que demonstraram vulnerabilidade.  

O contato inicial com cada colaborador foi estabelecido previamente por e-mail, 

telefone ou rede social a fim de que em um momento oportuno fosse agendado um dia para a 

entrevista. Nesse momento, foi esclarecido aos colaboradores o percurso realizado para se 
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chegar até ele. Destaca-se, no entanto, que a utilização da mediação eletrônica para contato 

inicial, ocorre apenas neste momento para mapeamento e contato para agendar o horário da 

entrevista, ficando claro que não foi realizada entrevistas por telefone ou outros dispositivos 

que pudessem anular o contato direto entre a pesquisadora e os colaboradores (MEIHY, 

2005). 

Tendo em vista criar condições naturais para o diálogo e proporcionar um clima de 

confiança entre a pesquisadora e os colaboradores, foi considerado importante que a escolha 

do local para realização da entrevista fosse sugerida pelo próprio entrevistado. Como Meihy 

(2005) afirma, a maioria das vezes os colaboradores dessa pesquisa escolheram a própria 

residência para o encontro. Grazziotin e Almeida (2012) destacam que esse é um fator muito 

positivo para a entrevista, pois o ambiente é capaz de evocar as memórias, sinalizar o sujeito e 

traduzir sua referência de vida.  

No primeiro encontro presencial, com os colaboradores, foi lido o TCLE10F

11 

descrevendo-se os riscos e benefícios da pesquisa e, ao final do encontro, foi recolhida a 

assinatura de autorização para utilização das informações coletadas. Os colaboradores foram 

informados de que a participação nesta pesquisa não traz complicações legais, que os 

procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, 

conforme Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 - Conselho Nacional de Saúde - CNS e que 

os possíveis risco (de grau mínimos) foram minimizados com medidas de prevenção e outras 

providências, tais como: o colaborador teve acesso antecipado ao roteiro da entrevista e aos 

resultados individuais após sua transcrição, sendo facultado ao colaborador vetar trechos que 

julgasse inadequados para publicação. 

Os desconfortos do momento da entrevista foram minimizados mediante a garantia de 

um local reservado, escolhido pelo próprio colaborador, para realização da entrevista bem 

como a liberdade para não responder questões que pudessem lhe constranger ou gerar 

desconforto. Foi assegurada a confidencialidade, privacidade, proteção da imagem e a não 

utilização das informações que pudessem causar prejuízo as pessoas e/ou comunidades. Todas 

as informações coletadas nesta investigação foram tratadas com absoluta confidencialidade, 

somente o pesquisador/orientador e a pesquisadora/orientanda tiveram acesso aos dados. 

Também foi garantida a não violação e a integridade dos documentos apresentados. 

Todo processo observou o princípio da ética na pesquisa e foi garantido que os resultados da 

                                                 
11 TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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pesquisa terão divulgação pública, sempre respeitando-se os valores culturais, sociais, morais, 

religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes. 

Nada ocorreu de forma impositiva. Todos os momentos e atividades tiveram 

consentimento dos sujeitos envolvidos, “a discrição é a regra, e o segredo confiado por alguns 

não poderá ser revelado a todos” (BARBIER, 2004, p.127). Assim, somente estão expressas 

na pesquisa, dados que foram autorizados para divulgação e publicação pelos colaboradores. 

Durante a entrevista, foi solicitado aos entrevistados outras fontes de dados, de seus 

acervos pessoais, que pudessem contribuir com a pesquisa. Foram apresentadas algumas 

fotografias, histórico escolar, diploma, certificado de conclusão de curso, contracheque 

salarial, carteira de trabalho, etc. O recorte e enquadramento das fotografias permitiu realizar 

associações e interpretações importantes para a reconstituição da memória dos entrevistados 

no momento da entrevista (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 1991). 

Os materiais disponibilizados11F

12 pelos entrevistados foram escaneados12F

13 e devolvidos 

imediatamente aos colaboradores. Meihy (2005) destaca que a fim de auxiliar e melhorar as 

condições de coleta, arquivamento e divulgação da história oral tem-se permitido a utilização 

da mediação tecnológica por meio de gravador, computador, telefone, scanner, máquinas 

fotográficas, etc. Portanto, nos momentos em que foi utilizada a fotografia digital e o scanners 

portáteis, tomou-se o cuidado de não utilizar flashes para evitar a danificação dos papéis, 

visando preservar a integridade física dos documentos e manter a qualidade da imagem optou-

se por locais com boa iluminação natural (PINSKY, 2008). 

Durante a entrevista, a pesquisadora colocou-se no papel de ouvinte e demonstrou 

empatia às falas dos colaboradores. Galvão e Lopes (2010), Grazziotin e Almeida (2012), 

Thiollent (2011) e Barbier (2004) confirmam que esta é a postura ideal para o pesquisador e 

que saber escutar requer uma abertura holística, que compreenda a pessoa como um todo, 

sendo esse comportamento essencial para o sucesso da coleta de dados, pois as respostas dos 

colaboradores criam força diante da escuta sensível do entrevistador que o respeita. 

Barbier (2004) e Thiollent (2011) consideram imprescindível à pesquisa-ação que, 

além de se ter uma atitude de escuta sensível, o pesquisador tenha uma postura aberta. 

Portanto, no momento da entrevista não foram realizadas interpretações, censuras, 

comparações ou julgamentos sobre as falas dos colaboradores, de forma que foi aceito 

incondicionalmente cada discurso. Tratou-se, portanto, de compreender sem aderir à 

manifestação.   

                                                 
12 Fotos, certificados, diplomas, históricos -escolares, contracheques e outros. 
13 Através do aplicativo para smartphone CamScanner, disponível no play store. 
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Bastos e Santos (2013, p 26) acrescentam que “não se pode dizer o que é certo ou 

errado na entrevista; o mais importante de tudo é a interação”, e que interrupções adequadas 

em momentos oportunos são positivas a entrevistas, pois demonstram o interesse do 

pesquisador pela fala de seu colaborador. 

 

A escuta sensível começa por não interpretar para suspender todo julgamento. Ela 

busca compreender por “empatia” no sentido rogeriano do termo – o ‘excedente’ de 

sentido que existe – na prática ou na situação. Ela aceita deixar-se surpreender pelo 

desconhecido que, constantemente, anima a vida. [...] ela é mais uma arte do que 

uma ciência, porque toda ciência procura delimitar seu campo e impõe seus modelos 

de referência, até prova em contrário. (BARBIER, 2004, p.97). 

 

As entrevistas foram gravadas13F

14, arquivadas14F

15, ouvidas e transcritas integralmente, 

pois de acordo com Bardin (2011) e Meihy (2005), as hesitações, risos, silêncios ou estímulos 

realizados durante o diálogo, assim como gestos, lágrimas ou expressões que não foram 

captadas pelas gravações de áudio são importantes para a melhor compreensão do sentido do 

discurso.  

A gravação da entrevista permitiu maior capacidade de escuta à pesquisadora que não 

precisou preocupar-se e ocupar-se em anotar manualmente todas as informações das falas 

imediatamente. A utilização do gravador, na maioria das vezes, não intimidou ou inibiu os 

colaboradores e facilitou muito a observação e compreensão do diálogo (GRAZZIOTIN; 

ALMEIDA, 2012). 

Em apenas uma das entrevistas a colaboradora hesitou inicialmente na utilização do 

gravador, por dizer que sofrera de gagueira. Argumentou que preferia escrever as respostas.  

Com habilidade e sensibilidade foi proposto um teste de gravação para verificar se era 

possível utilizar o gravador na entrevista. Após um breve momento de gravação-teste, foi 

escutado o diálogo e concluído, tanto pela pesquisadora quanto pela entrevistada, que o 

problema ora citado não oferecia nenhum prejuízo à qualidade das informações dispostas na 

entrevista. 

Após cada entrevista, foi realizada a transcrição. Meihy (2005) afirma que esse 

momento é de suma importância para a pesquisa, pois ocorre a transformação do estágio oral 

da fala para o texto escrito, o que favorece seu entendimento, reflexão e estudos.  

                                                 
14 A gravação das entrevistas foi realizada utilizando-se aplicativo para gravação em smartphone disponíveis no 

play store. 
15 O arquivamento das entrevistas foi realizado em pasta própria no computador da pesquisadora, com cópia de 

segurança no google drive. 
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Para Grazziotin e Almeida (2012, p.43), a transcrição “confere maior objetividade e 

legitimidade à História Oral”, além de permitir a análise do “conteúdo do discurso e a seleção 

das palavras”, destacam ainda a importância do próprio pesquisador realizar o processo de 

transcrição a fim de que se lembre de pontos marcantes e os adicione às falas do entrevistado. 

Dessa forma, todas as transcrições da pesquisa foram realizadas pela pesquisadora. 

Bastos e Santos (2013, p.30) afirmam que “sem esse mecanismo, não poderíamos 

realizar inferências sobre como as pessoas falam: suas pausas, inflexões, ênfases, como 

assimilam sistemas de coerência e constroem suas identidades, como lidam com relações de 

poder etc”.  

Por tratar-se de um processo demorado, cerca de cinco horas de transcrição para cada 

hora gravada e aproximadamente dez horas para as edições finais do texto (MEIHY, 2005), 

foi considerada inviável a transcrição total de todas as entrevistas. Portanto, foi selecionada e 

privilegiada a transcrição de excertos que interessaram e relacionaram-se diretamente com os 

objetivos desta pesquisa (GRAZZIOTIN; ALMEIDA, 2012). Para determinação dos arquivos 

e dados relevantes, buscamos nos orientar pelos questionamentos e objetivos desta pesquisa 

conforme recomenda Pinsky (2008).  

Durante as transcrições, foram realizadas algumas correções nas entrevistas. Esse 

procedimento é aconselhado por Nosella e Buffa (2009) e por Meihy (2005) e tem como 

principal finalidade eliminar vícios de linguagem, cacoetes, erros gramaticais, palavras 

repetidas e informações desnecessárias. No entanto, foi mantido o sentido intencional do 

colaborador da entrevista.  

 Após a transcrição, foi realizada a textualização, momento de aperfeiçoamento do 

texto, no qual a narrativa deixou de existir em forma de falas e se transformou em um texto. 

Meihy (2005, p.184) afirma que nessa fase “o texto passa, pois, a ser dominantemente do 

narrador, que surge como figura única por assumir o exclusivismo da primeira pessoa”. 

Para auxiliar na transcrição das entrevistas, foi utilizado o programa MAXQDA 15F

16, que 

também favoreceu, em um momento ulterior, o agrupamento de dados em categorias e 

subcategorias que foram capazes de evidenciar as principais ideias apresentadas nas narrativas 

das professoras entrevistadas além de importantes debates estabelecidos por NOSELLA; 

BUFFA, 2009; BARDIN, 2011; GRAZZIOTIN; ALMEIDA, 2012. 

No entanto, “o computador não pode fazer tudo, necessitando de operações prévias, 

geralmente uma preparação do material verbal e uma previsão das regras de codificação” 

                                                 
16 MAXQDA - software para análise qualitativa de dados. 
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(BARDIN, 2011, p.175). Portanto, as informações diversas foram importadas para o 

programa de acordo com a relação que apresentavam com a pesquisa. Quanto às entrevistas, 

primeiramente foram ouvidas e transcritas no próprio software pela pesquisadora, que depois 

leu, criou e destacou as categorias e subcategorias. Ao programa coube a função de filtrar e 

agrupar as informações de acordo com a categoria solicitada. 

O programa foi alimentado com dados oriundos, tanto de fontes oficiais (escritas), 

quanto com dados provenientes da história oral contada pelos colaboradores. De acordo com 

Meihy (2005), essas características constituem a chamada história oral híbrida e temática e 

sua utilização é frequente, pois permite a articulação da prosa com outros documentos, 

destacando que há “uma equiparação dos códigos orais aos demais” e os colaboradores 

participaram de forma objetiva e focada no tema da pesquisa: o magistério rural.  

Bastos e Santos (2013, p.33) afirmam que “as narrativas se constituem de criações. E é 

exatamente essa criação que interessa aqui e não a busca de uma possível verdade”. 

Acrescentam que: 

 

Sempre que nosso objeto de análise forem pessoas, comportamentos, crenças e 

identidades, não nos será possível atribuir, às impressões sobre o que ouvimos, 

sentidos de permanência, de essência ou de replicabilidade. Tampouco podemos 

produzir certezas, a respeito de quem narra ou do contexto social narrado, que 

possam ser transpostas para outros eventos ou contextos . (BASTOS; SANTOS, 

2013, p.107). 

 

 Assim, de acordo com Cunha (1997, p.2), “as apreensões que constituem as narrativas 

dos sujeitos são a sua representação da realidade e, como tal, estão prenhes de significados e 

reinterpretações”. Portanto, não se trata de buscar comprovar ou negar uma história, porque 

todas as histórias são verdades do ponto de vista de quem as vivenciou e sentiu na pele cada 

situação. Portanto, pretendemos seguir “respeitando a inteligência de quem lê e as versões dos 

envolvidos” (PERES, 2015, p. 26). 

 A última etapa consiste na realização da transcriação na qual, a partir dos estudos 

realizados até o momento, a pesquisadora realizou as necessárias inferências a fim de fazer a 

interpretação dos fatos históricos. Para Thiollent (2011), as inferências visam constituir um 

raciocínio do singular em direção a generalização e universalização. 

Bastos e Santos (2013, p.31) coadunam que “esse é o momento em que o investigador 

tenta criar sentido, segundo determinados posicionamentos teóricos, a respeito daquilo que foi 

dito na interação entrevistado/narrador”. E que nessa etapa, é necessário decidir sobre várias 
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questões, dentre elas a “escolha de fragmentos da narrativa”, pois essas escolhas evidenciam, 

tanto os valores quanto os “posicionamentos políticos e teóricos” do pesquisador. 

Pinsky (2008) aconselha “desconfiar” do significado de algumas palavras encontradas 

na coleta de dados, pois o tempo pode modificar ou transformar, tanto a palavra quanto seu 

significado e salienta que é preciso compreender o “texto no contexto”. Assim, a fim de não 

prejudicar a compreensão do texto, no processo de transcriação atentou-se para a variação 

histórica da língua. 

Le Goff (1990) corrobora que a língua está relacionada à consciência e à identidade no 

passado. Nasce da história coletiva e evolui nas relações de tempo através das épocas. 

Portanto, as interpretações dos dados desta investigação buscaram ser realizadas à luz de seu 

próprio tempo histórico. O texto de transcriação foi reestruturado por diversas vezes, até 

alcançar a versão final, na qual foi possível verter o que foi ouvido do colaborador na 

entrevista, criando e recriando sentidos e interpretações (MEIHY, 2005). 

2.6.3 Memória Individual e Coletiva 

 

As entrevistas tiveram como principal objetivo levantar dados referente aos critérios 

de seleção, formação inicial e processos formativos de qualificação pedagógica em serviço, 

por meio das memórias individuais e coletivas das professoras que atuaram no magistério 

rural no período de transição do século XX para o XXI no município de Colorado do Oeste - 

RO. Grazziotin e Almeida (2012) afirmam que por meio dos pontos de contato da memória 

dos outros é possível construir histórias. Halbwachs (1990) confirma que a memória 

individual está enraizada dentro de diversos quadros que podem se aproximar por um 

momento pela coincidência ou circunstância, assim:    

 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles  nos tragam 

seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de concordar com 

suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre uma e as outras para que 

a lembrança que nos recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum. 

(HALBWACHS, 1990, p. 34). 
 

Desse modo, as entrevistas não tiveram como objetivo contar uma única história, de 

apenas umas das colaboradoras. A partir da entrevista, foi utilizada a memória individual de 

cada professora, de sua vivência singular em lugar específico, para dar sentido e construir um 

contexto que permitiu o conhecimento de algo maior -  o fenômeno social - pois, para a 

história oral, a memória individual só produz significado à medida que se une com as outras 
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memórias, trazendo à tona a identidade do grupo, a memória cultural necessária à construção 

e edificação das lembranças e da história (MEIHY, 2005).  

Nosella e Buffa (2009) afirmam que apesar das entrevistas serem direcionadas ao 

percurso individual dos colaboradores, elas têm como objetivo exteriorizar os aspectos da 

escola e da sociedade nas quais estes sujeitos estavam/estão inseridos. No caso desta pesquisa, 

foi possível identificar o contexto de migração e colonização durante o período do terceiro 

fluxo migratório do Estado de Rondônia. Dessa forma, a história oral serviu como 

instrumento reflexivo para compreensão e formulação de novas ações e políticas públicas ao 

novo grupo de professores que atuam nas escolas da zona rural coloradense (MEIHY, 2005). 

 

2.6.3.1 História Oral Híbrida e Temática 

 

Apesar da proximidade e da ligação existente entre a memória e a história oral, 

destaca-se que a primeira constitui-se em documento e a segunda em metodologia que busca o 

diálogo entre a teoria e a empiria a fim de apresentar novas interpretações do passado que não 

objetivam comprová-lo, mas compreender suas marcas no presente, no qual, “fica o que 

significa” (GRAZZIOTIN; ALMEIDA, 2012, p. 100). 

 Para Meihy (2005) a história oral pode ser dividida em partes que vão, desde  a 

elaboração do projeto à devolução do produto à comunidade que tenha colaborado com a 

pesquisa e pode ser realizada a partir de uma pessoa, um grupo definido de pessoas, ou um 

conjunto grande de entrevistados. Assim, o autor define que: 

 

História oral é um conjunto de procedimentos que se iniciam com a elaboração de 

um projeto e que continuam com a definição de um grupo de pessoas (ou colônia) a 

ser entrevistadas. O projeto prevê: planejamento da condução das gravações; 

transcrição; conferência da fita com o texto; autorização para uso; arquivamento e, 

sempre que possível, publicação dos resultados, que devem, em primeiro lugar, 

voltar ao grupo que gerou as entrevistas . (MEIHY, 2005, p.17-18).  

 

Para Galvão e Lopes (2010), o recurso da história oral é utilizado quando inexistem ou 

são raros os testemunhos escritos. No entanto, Meihy (2005) faz uma ampliação dessa 

descrição destacando três possibilidades para fundamentação na história oral: quando 

inexistem documentos, quando existem novas e diferentes versões para a história oficial e, na 

maioria das vezes, como é o caso dessa pesquisa, quando quer se elaborar uma “outra 

história” que apresente “a verdade de quem presenciou um acontecimento” (MEIHY, 2005, 

p.163). 
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Grazziotin e Almeida (2012) descrevem a importância da valorização da história oral 

para a pesquisa em educação rural, uma vez que ela permite ouvir os sujeitos esquecidos, 

desconhecidos, negligenciados e anônimos, frutos de um país que obedece aos paradigmas 

econômicos, políticos e sociais urbanos, que não valoriza “as peculiaridades regionais e as 

tipicidades do ambiente rural”, a fim de padronizar o comportamento cultural aos referenciais 

urbanos.  

Assim, a história oral nos serviu de suporte metodológico para a construção de uma 

história problematizadora, que buscou recortes e não totalidades, a fim de desconstruir o real 

apresentado nos documentos de caráter oficial e trazer à tona as experiências e singularidades 

das vidas que se inseriram nas instituições escolares rurais através dos tempos 

(GRAZZIOTIN; ALMEIDA, 2012). 

 

2.6.4 O Diário de Campo 

 

Como apoio nas entrevistas e demais atividades de coleta de dados foi utilizado o 

diário de campo (BARBIER, 2004), ou diário de itinerância (MEIHY, 2005) ou diário da 

pesquisa (GRAZZIOTIN E ALMEIDA, 2012) no qual foram registradas todas as impressões 

e informações julgadas relevantes para a pesquisa. O Diário é considerado uma ferramenta 

imprescindível para a investigação, pois permite anotar tempestivamente à fala do 

colaborador as características, gestos, tom e expressão da voz, sentimento, pensamentos e 

reflexões teóricas que favoreceram posteriormente a construção e o sentido do texto.  

 

O diário de itinerância trata-se de um instrumento de investigação sobre si mesmo 

em relação ao grupo e em que se emprega a tríplice escuta/palavra – clínica, 

filosófica e poética – da abordagem transversal. Bloco de apontamento no qual cada 

um anota o que sente, o que pensa, o que medita, o que poetiza, o que retém de sua 

teoria, de uma conversa, o que constrói para dar sentido à vida. (BARBIER, 2004, 

p.133). 

 

Para Barbier (2004), o diário de itinerância se assemelha ao diário íntimo por seu 

caráter particular que permite registrar muito além de informações, mas “pensamentos, 

sentimentos, desejos, sonhos muito secretos” (BARBIER, 2004, p.13), que às vezes num 

sobressalto e até de forma utópica invadem a mente do pesquisador durante o processo 

investigativo e precisam de registro imediato para não ficar perdido em meio a tantas 

informações. 
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Para registro das informações, foi escolhido um caderno pequeno, pela praticidade de 

carregá-lo para todos os locais pois muitas ideias, importantes para a pesquisa, ocorrem fora 

dos momentos de investigação, momentos em que a mente da pesquisadora parecia querer 

acomodar as diversas informações e disso nasceram diversas conexões relevantes. Muitas 

vezes, na impossibilidade de registrar tempestivamente no caderno, as informações foram 

auto-gravadas pela pesquisadora e salvas em uma pasta que igualmente representa o diário de 

campo. 

 

2.6.5 Pesquisa Documental 

 

A pesquisa documental auxiliou no processo de triangulação de dados, juntamente 

com as entrevistas e observações (diário de campo) a fim de investigar documentos que 

pudessem evidenciar os critérios de seleção, contratação e formação inicial dos professores 

ingressantes na carreira do magistério rural no município de Colorado do Oeste - RO nos 

séculos XX e XXI, bem como identificar as políticas públicas atuais de formação e 

qualificação do magistério rural e as perspectivas para esse segmento da educação do 

município de Colorado do Oeste - RO.  

Antes de iniciar a fase de elaboração do projeto que norteou a pesquisa, foi realizada 

uma visita inicial às instituições que se pretendeu investigar, a fim de verificar a existência e a 

possibilidade de acesso aos dados, bem como contatos oportunos. Tais orientações são 

descritas por Nosella e Buffa (2009). Destarte, a investigação inicial foi realizada na 

Secretaria Municipal de Educação do município de Colorado do Oeste (SEMEC), no Centro 

de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) e na Biblioteca Municipal e foi constatado a 

existência de material para investigação nos referidos lugares, exceto na Biblioteca Municipal. 

No CEEJA, os documentos estavam arquivados em caixas plásticas próprias para 

arquivos, em ordem alfabética. No interior das caixas, havia uma pasta de papel almaço com o 

nome de cursista, na qual constava: ficha matrícula, histórico escolar e cópia do documento de 

identificação. Também foi apresentado um livro de termo de expedição de diplomas do Logos 

II. O material apresentado estava em bom estado de conservação, mas foi a única coisa que 

restou do Projeto Logos II. Inexistem documentos referentes às formações ou módulos do 

programa. 

Durante as visitas realizadas, ao longo da pesquisa, foi elaborado um fichamento dos 

dados relevantes, transcrevendo-os integral ou parcialmente, de acordo com a necessidade, 

atentando-se para o cuidado de referenciar os documentos transcritos nessa etapa, de modo 
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que foi possível identificá-los posteriormente quando utilizados. Tais recomendações são 

abordadas por Pinsky (2008).  

Bardin (2010) reforça que esta estratégia trata-se de “uma operação ou um conjunto de 

operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da 

original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e referenciação” (BARDIN, 

2011, p.51). Barros (2013, p.46) adverte sobre a cautela necessária à fase de levantamento 

documental, afirmando que essa atividade exige “paciência e cuidadosa seleção”.  

Luna (2002) afirma a existência de uma grande variedade de documentos sob formas 

distintas que podem ser utilizados como fonte de informação. Portanto, a investigação 

documental concentrou-se em buscar, identificar e selecionar fontes escritas (serviram tanto 

os documentos históricos como contemporâneos), legislações e regulamentações que 

orientaram e orientam o magistério rural em Rondônia e que foram capazes de conduzir ao 

entendimento sobre como era e é atualmente o ingresso na carreira docente rural, os salários, 

remoções, etc.   

Também foram levantados dados relativos às políticas públicas implementadas para 

formação de professores rurais e as instituições que realizaram a formação docente, de acordo 

com o Projeto Logos II e as que atualmente realizam processos formativos de professores 

rurais no município de Colorado do Oeste- RO.  

Para Galvão e Lopes (2010), as fontes históricas são matéria prima fundamentais para 

que o pesquisador reconstrua o tempo e o espaço passado. Grazziotin e Almeida (2012) 

afirmam que mais do que um quebra cabeça no qual as peças se encaixam perfeitamente, as 

pistas levantadas para composição da memória se assemelham a um mosaico, em que 

pequenas peças coloridas e variadas, pedaços de história, se justapõem lado a lado 

construindo aos poucos o desenho, cenário social de uma época. 

Os tipos de fontes foram diversificados propositalmente a fim de produzir uma 

pesquisa de melhor qualidade com relação à produção de conhecimento, pois Galvão e Lopes 

(2010) afirmam que quanto mais variadas forem as fontes, maior e mais rica em detalhes se 

mostra a pesquisa, uma vez que permite mais confrontos de informações que favorecem a 

exploração, compreensão e interpretação dos dados.  

 

2.6.6 Pesquisa-Ação: apontamentos de uma investigação 

 

Para Barbier (2004, p.65), “os sujeitos não são mais ratos de laboratório, mas pessoas 

que decidiram compreender ou lutar e não aceitam ser privados das análises ligadas às 
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informações transmitidas aos pesquisadores e diretamente saídas de suas tragédias 

cotidianas”. Assim, qualquer trabalho que tenha como perspectiva a inclusão, precisa criar, 

favorecer e oportunizar momentos nos quais os sujeitos sejam não apenas inseridos 

passivamente, mas que possam ser ouvidos e compreendidos.  

Galvão e Lopes (2010) e Grazziotin e Almeida (2012) falam da importância de se 

problematizar uma realidade para compreendê-la e construir conhecimento. Portanto, a 

pesquisa buscou problematizar e compreender a constituição da sociedade coloradense e a 

participação do professor rural na construção do novo município de Rondônia a partir de 

meados dos anos 70 do século XX.  

As principais indagações que direcionaram a investigação foram: Como se 

constituiu/constitui a docência nas escolas rurais do município de Colorado do Oeste no final 

do século XX e início do século XXI?  Quais as características, concepções, sentidos 

construídos, práticas pedagógicas de cada período histórico? Como pode ser estruturada uma 

proposta de formação continuada aos docentes rurais em serviço que atenda as especificidades 

do campo e favoreça a valorização e resistência do rural no município de Colorado do Oeste-

RO? 

 Nosella e Buffa (2009) destacam que a pesquisa histórica sobre educação deve primar 

por retratá-la criticamente, trazendo à baila novos instrumentos para a compreensão da 

história escolar, capazes de elevar tanto o nível de conhecimento profissional quanto a 

responsabilidade sobre as escolhas, possibilitando reflexões, mudanças e transformações 

sociais. Sob esse aspecto, a pesquisa histórica tem valor educativo, cultural e social, pois 

permite compreender a construção e a evolução do espaço escolar. Em termos gerais, 

podemos dizer que tais pesquisas nos ajudam a compreender como nos constituímos o que 

somos. 

Dessa forma, no primeiro momento esta pesquisa dedicou-se a conhecer o que já 

existiu, ou seja, a história da educação rural do município de Colorado do Oeste - RO. E 

posteriormente visou estudar a realidade atual das escolas rurais do município na perspectiva 

de investigar se os problemas apontados para a educação no meio rural contemporâneo 

remetiam-se ao passado; ao mesmo tempo que teve como foco apontar possíveis alternativas 

vinculadas ao pensar e fazer da escola rural junto aos agentes do ensino na perspectiva da 

pesquisa-ação. 

Portanto, este trabalho permitiu “mostrar a coexistência de tempos históricos 

diferenciados” (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 1991, p. 11). Como afirma o filósofo Karl 
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Jaspers apud Luzuriaga (1978, p. 9) “nossa vida prossegue, enquanto o passado e o presente 

não deixam de iluminar-se reciprocamente”. 

 

2.7 Tratamento e análise dos dados 

 

Após levantamento e coleta, foi realizada a análise dos dados, na qual todo material 

recolhido, durante a pesquisa, foi submetido a um conjunto de instrumentos metodológicos 

com o objetivo de “procura conhecer aquilo que está por detrás das palavras” que foram ditas 

ou lidas, o que estava oculto nas entrelinhas de cada documento, a fim de se construir uma 

outras realidade por meio das mensagens (BARDIN, 2011, p.50).  

A etapa de análise dos dados não ficou limitada ao diálogo das entrevistas, pois, como 

se trata de uma pesquisa, que tem como proposta realizar uma leitura histórico crítica da 

Educação Rural no município de Colorado do Oeste-RO, a análise de dados buscou 

compreender as informações apresentadas nas entrevistas por meio de sua articulação com 

“uma grande teia de significações” (BASTOS; SANTOS, 2013, p.28). Assim, os autores 

afirmam não haver neutralidade nas pesquisas científicas de natureza interpretativa: 

 

A pesquisa de natureza interpretativa deve confrontar determinadas questões no 

processo de investigação; uma das mais importantes talvez seja a de que não é 

possível ser neutro ao se representar o mundo, mesmo lidando com parâmetros 

científicos. (BASTOS; SANTOS, 2013, p. 29). 
 

Para Bardin (2011, p.55), “a formação em análise de conteúdo se faz pela prática”, 

pois os instrumentos são empíricos e estão em constante aperfeiçoamento e adaptação, sendo 

reinventados a cada momento para que possam melhor se adequar à diversidade de discursos 

apresentados na análise das comunicações.  

A análise de conteúdo desta pesquisa foi organizada em três fases cronológicas, de 

acordo com Bardin (2011, p.125): I) pré-análise; II) a exploração do material; III) o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

I) Na pré-análise, seguiu-se muito a intuição em busca de realizar uma organização, 

que pudesse sistematizar as primeiras ideias que desencadeariam as próximas atividades. 

Portanto, esta fase consistiu no levantamento e seleção dos documentos que foram 

posteriormente submetidos à análise (BARDIN, 2011). Foram separados os seguintes 

documentos: entrevistas textualizadas, fotos, legislações, manuais, jornais, revistas, 

contracheques e certificados.  
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Os referidos documentos receberam a seguinte organização e tratamento: a) A leitura 

“flutuante”, na qual foi realizada uma breve observação dos materiais pré-selecionados a fim 

de conhecer o texto e verificar se este atendia aos interesses da pesquisa ora proposta, se 

compreendiam o período analisado e quais informações tinham significado (BARDIN, 2011); 

b) Após a separação dos documentos, foi realizada a “constituição do “corpus” analisando-se 

os documentos a partir das seguintes regras: 1) Regra da representatividade: para essa 

investigação não foram utilizados todos os materiais disponibilizados, portanto foi mantida 

uma amostra do material. Por exemplo, havia vários contracheques para o período analisado, 

então foi selecionado apenas um para ilustração e análise. O mesmo se deu para com os 

demais documentos como fotos, históricos escolares, diplomas, etc. e 2) Regra da pertinência: 

considerando-se os documentos que se relacionavam diretamente aos objetivos da pesquisa 

(BARDIN, 2011). Assim, foram excluídos documentos que não contemplavam o período 

analisado, o curso ou não se relacionavam com o objeto de pesquisa. 

II) A exploração do material é também uma fase demorada e cansativa, que exige 

muita atenção para realizar as corretas “codificações, decomposição ou enumeração” 

(BARDIN, 2011, p.131). A separação e reagrupamento dos dados foi realizada em função das 

categorias que surgiram a partir das entrevistas. Bardin (2011, p. 147) define categorização 

como “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos” (BARDIN, 2011, p.147). 

Para definição das categorias foi utilizada a regra da enumeração por intensidade, 

descrita por Bardin (2011, p.140), na qual “a medida de intensidade com que cada elemento 

aparece é indispensável na análise dos valores (ideológicos, tendências) e das atitudes”. 

Portanto, as categorias foram criadas em função da repetição com que determinados temas 

surgiram ao longo das entrevistas, buscando evidenciar os pontos de contato da memória 

coletiva do grupo investigado. “Classificar elementos em categorias impõe a investigação do 

que cada um deles tem em comum com outros. O que vai permitir o seu agrupamento é a 

parte comum existente entre eles” (BARDIN, 2011, p.148). 

 

A análise de conteúdo constitui um bom instrumento de indução para se 

investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de 

inferência ou indicadores; referências no texto), embora o inverso, predizer os 

efeitos a partir de fatores conhecidos, ainda não esteja ao alcance das nossas 

capacidades. (BARDIN, 2011, p.169). 
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O principal objetivo desta etapa, foi destacar nas entrevistas os pontos de contatos das 

memórias dos professores e por meio desses dados investigar causas e efeitos, ou seja, as 

implicações que essa educação trouxe para a o grupo atual de professores que trabalha nas 

escolas da zona rural do município de Colorado do Oeste - RO. 

III) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Como nesta pesquisa, a 

coleta de dados se deu através de entrevistas semi diretivas, foi possível perceber que a 

subjetividade está muito presente e que o entrevistado “orquestra mais ou menos a sua 

vontade” todo o discurso. Trata-se de uma “encenação livre daquilo que a pessoa viveu, sentiu 

e pensou a propósito de alguma coisa”. Esse aspecto traz à tona a “riqueza da fala” por meio 

da “singularidade individual” (BARDIN, 2011, pp. 93-94).  

Para as entrevistas, foi utilizada a análise de conteúdo clássica na qual de acordo com 

Bardin (2011), foi elaborado um quadro categorial, que privilegiou a repetição e frequência 

temática. No entanto, notou-se que em algumas entrevistas, apareceram dados que 

manifestam a unicidade da pessoa e foi interesse proposital manter tais características a fim de 

preservar a particularidade, a riqueza da informação e a “arquitetura cognitiva e afetiva das 

pessoas singulares”. Portanto, as entrevistas obedeceram dois níveis de análise, a fim de 

enriquecer um ao outro e permitir um aumento na qualidade na informação final (BARDIN, 

2011, p. 95).  

Para Bardin (2011, p. 96), na análise da entrevista é essencial ter empatia e valorizar a 

intuição, trata-se de procurar “compreender a partir do interior da fala de uma pessoa”. 

Portanto, a partir da leitura criteriosa de cada entrevista, foram sendo desenhadas as principais 

categorias encontradas nas narrativas que foram, com auxílio da ferramenta MAXQDA 16F

17, 

sendo destacadas em diversas cores no texto.  

Assim, após a leitura minuciosa de cada entrevista, buscou-se destacar as categorias já 

existentes e criar novas categorias ou subcategorias. Cada um desses segmentos receberam 

cores diferente ao longo do texto. Ao distanciar-se literalmente do texto, afastando-se o olhar, 

observando-o do alto, o texto tinha uma aparência de arco íris. Bardin (2011) justifica tal 

efeito afirmando que as mensagens levantadas nas entrevistas não são lineares, e que:  

 

Tal como uma tela com urdidura e trama, os temas aparecem e depois reaparecem 

um pouco mais à frente, em função da progressão de um pensamento que se procura. 

O processo de análise transversal sistemática consiste em destruir, com tesoura e 

cola (ou tratamento de texto), este pequeno jogo do eixo do espírito (BARDIN, 

2011, p. 97). 

  

                                                 
17  MAXQDA é um software que auxilia na categorização e análise de dados nas pesquisas qualitativas.  
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 No momento seguinte, com o auxílio do Software MAXQDA, foram criados novos 

documentos. O programa fez a parte “de recortar e colar” os dados de acordo com sua 

categoria. Cada categoria compôs um documento novo que registrou a origem da informação, 

ou seja, a partir de qual entrevista foi coletado o excerto. Por fim, o programa produziu um 

documento que agrupou, em uma categoria, todas as entrevistas. A questão a seguir foi: o que 

fazer com esse material? Bardin (2011) afirma que:  

 

Em primeiro lugar, é preciso ‘ler’. Mas não basta ler e compreender ‘normalmente’. 

É preciso usar perguntas como auxílio: ‘O que está dizendo essa pessoa realmente? 

Como isso é dito? Que poderia ela ter dito de diferente? O que ela não diz? Que diz 

sem o dizer? Como as palavras, as frases e as sequências se encadeiam entre si? 

Qual é a lógica discursiva do conjunto? Será que posso resumir a temática de base e 

a lógica interna específica da entrevista? Etc. (BARDIN, 2011, p. 98). 

 

 Houve momentos em que as entrevistadas repetiram informações, dando ênfase a um 

ou outro aspecto que consideram relevantes ou em que gostariam de realizar uma crítica, mas 

não queriam fazê-la diretamente, com suas próprias palavras. Buscavam nos olhos da 

pesquisadora para que ela compreendesse que, apesar de estarem narrando daquela forma, não 

foi isso o que realmente aconteceu. A exemplo, pode-se destacar a autorização para 

funcionamento e construção das escolas rurais no final dos anos de 1970. A professora voltou 

ao assunto por, pelo menos três vezes durante a entrevista, até que por fim disse que as 

escolas foram autorizadas a funcionar pela SEDUC/RO e que o INCRA deveria construí-las, 

mas salienta “eu não disse que o INCRA construiu”.  

 Assim, nesse momento, as entrevistas foram interpretadas, buscando-se manter o que 

Nosella e Buffa (2009) descrevem como níveis êmico e ético, no qual procura se manter a 

originalidade da informação, do ponto de vista de quem vivenciou tal situação ou fato, ao 

mesmo tempo que se realiza uma interpretação, por parte da pesquisadora que realiza um 

entrelaçamento das entrevistas com as diversas outras fontes de dados levantados durante a 

pesquisa. 
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3 HISTÓRIAS E MEMÓRIAS, LEMBRANÇAS DE UM TEMPO: SER 

PROFESSORA NA ESCOLA RURAL 

 

Caboclo Roceiro 17F

18 

Patativa do Assaré 

 

Caboclo Roceiro, das plaga do Norte /Que vive sem sorte, sem terra e sem lar, 

A tua desdita é tristonho que canto, /Se escuto o meu pranto me ponho a chorar 

 

Ninguém te oferece um feliz lenitivo/ És rude e cativo, não tens liberdade. 

A roça é teu mundo e também tua escola./ Teu braço é a mola que move a cidade  

 

De noite tu vives na tua palhoça/ De dia na roça de enxada na mão 

Julgando que Deus é um pai vingativo,/ Não vês o motivo da tua opressão  

 

Tu pensas, amigo, que a vida que levas/ De dores e trevas debaixo da cruz 

E as crides constantes, quais sinas e espadas/ São penas mandadas por nosso Jesus 

 

Tu és nesta vida o fiel penitente/ Um pobre inocente no banco do réu. 

Caboclo não guarda contigo esta crença/ A tua sentença não parte do céu. 

 

O mestre divino que é sábio profundo/ Não faz neste mundo teu fardo infeliz 

As tuas desgraças com tua desordem/ Não nascem das ordens do eterno juiz 

 

A lua se apaga sem ter empecilho/ O sol do seu brilho jamais te negou 

Porém os ingratos, com ódio e com guerra,/ Tomaram-te a terra que Deus te entregou 

 

De noite tu vives na tua palhoça/ De dia na roça, de enxada na mão 

Caboclo roceiro, sem lar, sem abrigo,/ Tu és meu amigo, tu és meu irmão. 

 

O Poeta Patativa do Assaré, traz à baila a relação cidade - campo, dando destaque às 

qualidades do meio rural e mostrando a diferença que existe quanto ao acesso de bens e 

serviços oferecidos para o meio urbano e o rural. Esse padrão de distinção é de certa forma 

aceito como natural pela sociedade, que acredita que a educação, por exemplo, é um direito 

do cidadão urbano, mas não do camponês; que o campo é sinal de atraso, ao passo que o meio 

urbano representa progresso e desenvolvimento. Um olhar que opõe o campo à cidade, que 

hierarquiza os valores e privilegia um lugar em detrimento do outro. 

Esta seção da pesquisa teve como objetivo contribuir para a compreensão da história 

da escolarização brasileira na região Norte, por meio da investigação dos critérios de seleção, 

formação inicial e processos formativos de qualificação pedagógica, em serviço dos 

professores ingressantes na carreira do magistério rural nos séculos XX; buscando-se 

conhecer as formas de recrutamento, carreira, salários, condições de trabalho, práticas docente 

e sentidos construídos sobre a docência no meio rural pelos professores rurais no município 

                                                 
18 ASSARÉ, Patativa do. Cante lá que eu canto cá: Filosofia de um trovador nordestino. 14 ed., Petrópolis: 

Vozes, 2004. 
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de Colorado do Oeste com vistas a intervir no cenário atual da educação rural coloradense por 

intermédio da Pesquisa-ação. 

Compreende-se que “essas reflexões, embora em contextos diferentes nos ajudam a 

entender as situações encontradas na atualidade, a exemplo das turmas unidocentes parece-

nos recorrência de outros tempos” (BARROS, 2013, p. 59). Dessa maneira, buscou-se retratar 

criticamente a história da educação no interior do estado de Rondônia, pois acredita-se que o 

conhecimento e assunção da história pode nos instruir sobre o que e como fazer no presente e 

no futuro. 

3.1 De Território Federal à Estado de Rondônia 

 

O Brasil do final dos anos 70 e início dos anos 80 do século XX, foi marcado por uma 

forte crise econômica e pelo fim da ditadura militar (1964-1985). O Governo Federal, 

demonstrando preocupação com os julgados “vazios demográficos da Amazônia”, buscou 

estratégias para reorganizar o espaço político e econômico, intervir e preservar as áreas de 

fronteiras (LIMA, 1997). Dessa forma, foi realizado um desmembramento dos Estados do 

Amazonas e Mato Grosso e criado o Território Federal do Guaporé, por meio do Decreto-Lei 

nº 5.812, de 13 de setembro de 1943 (BRASIL, 1943), que em 1956, por intermédio da Lei nº 

21.731 de 17 de fevereiro de 1956, passou a ser denominado de Território Federal de 

Rondônia (BRASIL, 1956) e, finalmente em 1981, foi criado o Estado de Rondônia através da 

Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 (BRASIL, 1981).  

Oliveira (2004) conta que a ocupação inicial do Território Federal do Guaporé se deu 

através de três fluxos migratórios, sendo que os dois primeiros, de 1877 à 1912 e de 1942 à 

1945, ocorreram em função da exploração do látex. A alta e baixa no preço desse produto 

relacionava-se diretamente com a imigração e a emigração, em especial de  nordestinos que 

vinham para trabalhar na extração dos seringais rondonienses.  

O terceiro fluxo migratório, de 1970 à 1990, está relacionado à abertura da BR 364 

que interligou, por via terrestre, o então Território de Rondônia às demais regiões do país. A 

implantação de projetos de colonização e o anúncio de terras férteis na região norte atraíram 

migrantes de todas as regiões do Brasil (OLIVEIRA, 2004) elevando rapidamente o 

crescimento populacional que se constituía principalmente de migrantes do meio rural até 

1980, representando 53,62% da população rondoniense que dedicava-se à agricultura e à 

pecuária (LIMA, 1997). 
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O mapa a seguir foi publicado pela revista Veja em 21 de setembro de 1977 e destaca 

a origem dos migrantes que vieram para Rondônia.  

 

Mapa 1: A origem dos colonos migrantes para Rondônia 

Fonte: Revista Veja de 21 de setembro de 1977, p.55 
 

 De acordo com esse mapa a predominância da migração são das regiões Leste e 

Sudeste, com 63,8%, seguida pela região Sul com 18%, Nordeste com 16,9% e Centro-Oeste 

com 1,3%.  

 O historiador Gomes (2013) conta que a abertura da BR 364, conhecida também como 

“estrada das onças”, foi um marco para a colonização do Território Federal do Guaporé. Com 

a abertura da principal “artéria” do estado, uma gigantesca migração ocorreu. Vieram 
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milhares de famílias, a maior parte do sul do Brasil, em busca da “terra prometida”. Silva 

(1984) descreveu que:  

 

Com a abertura da BR 364, forte contingente migratório precedente do Paraná, 

Espírito Santo, Minas Gerais, gente do nordeste e do Sul, ocuparam as margens da 

estrada e iniciaram a penetração para o interior, inicialmente encaminhados pelas 

colonizadora Calama S/A e Itaporanga S/A [...] somente mais tarde é que surgiu o 

IBRA depois transformado em INCRA, com a finalidade de regularizar e implantar 

projetos fundiários. (SILVA, 1984, p.117). 

 

 O mapa a seguir destaca o trajeto da BR 364 que se inicia em Limeira-SP, se aproxima 

da divisa de Minas Gerais e passa por Goiás, Mato Grosso, Rondônia, sendo finalizada em 

Mâncio Lima no Acre. 

 

Mapa 2: Mapa de localização do trajeto da Rodovia Federal BR – 364, com ponto de 

origem em Limeira – SP e ponto final em Mâncio Lima – AC 

Fonte: BATISTA, Jessé Alves, 2019. Elaborado a partir de dados vetoriais – IBGE 2016. Adaptado pela 

pesquisadora. 

  

 

Lima (1980) afirma que o contínuo fluxo migratório trouxe relevantes transformações 

econômicas, políticas e sociais para Rondônia. Para Peres (2015, p.50), “nada foi mais 

decisivo para a ocupação do território do Guaporé que a BR 364, concluída em 1968 e 
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asfaltada definitivamente em 1984 [...] A estrada determinou o padrão da distribuição de 

terras e franqueou a mãos privadas o acesso a uma região inexplorada”. 

Os recursos para asfaltamento da BR 364 vieram, de acordo com Lima e Veloso 

(2002, p. 56), do Programa Polonoroeste que era patrocinado, tanto pelo Banco Mundial, 

como pelo Governo Federal e foram destinados à implantação de vários projetos de 

colonização que atraíram famílias migrantes ao Estado. 

Em 1970, as tensões sociais eram muito grandes. Havia muita pobreza causada pelo 

aumento do número de pessoas nas cidades do Sudeste, a seca do Nordeste assustava e 

apontava para a miséria, e havia a repressão, causadas principalmente a partir do golpe militar 

contra João Goulart. “A ditadura apostava na facilitação dos lucros privados mediante a 

concessão de bondades e a garantia de mão de obra farta e barata” (PERES, 2015, p. 36) a 

partir da colonização da Amazônia. 

Lima e Veloso (2002, p.57) confirmam que o INCRA não deu conta de absorver 

demograficamente toda a migração nos projetos de assentamento e que os muitos imigrantes 

que não conseguiram terra “se transformaram em um verdadeiro exército de mão de obra para 

as fazendas de gado e para as madeireiras da região. Atualmente, essas grandes fazendas 

ocupam as melhores áreas dos projetos originais de colonização, ao longo do eixo da BR-

364”. Os cadastros de 1982 sobre a política fundiária do INCRA revelaram um número de 

11.000 famílias sem terra, mas o número chegou a 30.000 famílias considerando-se as que 

não chegaram a se cadastrar (LIMA; VELOSO, 2002, p. 58).  

Oliveira (2004) e Lima e Veloso (2002) afirmam que grande parte da migração desta 

década era originária especialmente dos estados do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e da 

Região Nordeste “expulsos de suas regiões de origem pela concentração fundiária e pela 

modernização da agricultura” (LIMA; VELOSO, 2002, p.57). As entrevistas realizadas para 

esta pesquisa, com as professoras pioneiras das escolas coloradenses, confirmaram esse dado, 

pois todas as entrevistadas eram da região sul do país, a maioria do estado do Paraná e uma 

catarinense. 

Peres (2015) explica o fato da predominância sulista durante o processo de 

colonização de Rondônia, afirmando que naquela época o sul do Brasil vivenciava a chamada 

“Revolução Verde” e os estados se transformaram em laboratórios de tecnologia agrária, 

grandes empresas praticamente expulsaram os pequenos agricultores de suas propriedades; os 

colonos, sem ter como concorrer com a mecanização e os agrotóxicos, migraram para o norte. 

Esses fatos impulsionaram, tanto na região sul como no Nordeste, o início dos 

movimentos pela terra. Em busca de dar uma solução ao problema, o que parecia óbvio foi 
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oferecido pelo ditador Emílio Garrastazu Médice: “uma terra sem homens para homens sem 

terra”. A ideia vira sonho e esperança para o pobre, de que “a Amazônia era o destino perfeito 

para aquelas milhares de pessoas” (PERES, 2015, p. 36) desejosas de terra. Gomes (2013) 

conta que o primeiro governador do Estado de Rondônia, Teixeirão, em sua posse disse:  

 

Venham brasileiros de todo o Brasil, venham gente de todos os povos. Rondônia 

oferece trabalho, solidariedade e respeito. Tragam seus sonhos, anseios e ilusões, 

compartilhem tudo isso com este povo admirável, assumam com ele os problemas e 

as dificuldades naturais na trajetória em busca do grande destino do Brasil. 

(GOMES, 2013, p.3). 
 

O processo de colonização da Amazônia precisava ser acelerado porque o êxodo rural 

estava superlotando as principais capitais do sudeste. Os pobres nordestinos queriam ir para o 

sudeste “ganhar a vida na cidade grande”. Boa parte dos colonos do sul já estavam sem terra e 

começaram organizar-se em movimentos de reivindicação pela reforma agrária. A estratégia 

militar era mandar todo esse “problema” para o norte, assim, “o regime esperava varrer para 

debaixo do tapete amazônico, longe das vistas sensíveis à pobreza” (PERES, 2015, p. 39).  

Amaral (2001, p.79) confirma que os colonos eram impulsionados para novas regiões, 

pois “a intensiva modernização da agricultura para exportação nas regiões Centro Sul do país, 

modificando as relações sociais do campo, bem como ampliando a manutenção da estrutura 

fundiária concentracionista predominantemente” não dava outra opção ao colono, que 

migrava para outras regiões em sinal de resistência pois, “representa a recusa ao 

assalariamento e ao êxodo rural causado pela expropriação. A decisão de manter-se camponês 

e a esperança de garantir a sua reprodução social, influencia na migração dos que partem para 

as novas terras” (AMARAL; 2001, pp. 79-80). 

A ilusão e o sonho começou a ser vendido para o povo pobre, miserável e sem terra, 

uma chance de possuir a sonhada propriedade rural. O governo militar daria todo suporte, 

auxílio aos migrantes, salário até que se fixassem na terra. Por diversas vezes, nos anos que 

antecederam esta história, houve tentativas frustradas de domesticar a selva amazônica que se 

impunha e resistia naturalmente. No entanto, dessa vez poderia ser diferente, “os militares 

estavam dispostos a mudar o jogo” e “provar que a força do homem prevalecia sobre a da 

natureza”, para tanto, utilizaram-se do poder do estado para financiar e intervir nesse 

processo, que não tinha como principal objetivo resolver o problema da pobreza, miséria e 

falta de terra, mas, estar “a serviço da acumulação de extraordinários capitais por uns poucos 

grupos, nacionais e estrangeiros” (PERES, 2015, p. 37). 
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Apesar da região amazônica ser inexplorada, os militares conheciam muito bem os 

dados referentes a fertilidade de sua terra, pois o Ministério da Agricultura produziu um mapa 

em 1979 que evidenciava as características de cada hectare de Rondônia e as possibilidades 

de atividades exploratórias, com potencial madeireiro e agrícola que permitiam a 

mecanização. “[...] as áreas mais férteis estão do centro para o sul do estado, [...] a legenda diz 

“aptidão boa nos níveis A, B e C. O quadro ao lado traduz: perfeito para qualquer cultivo, 

ótimo para mecanização” (PERES, 2015, p. 51). “No entanto, quando os militares colocaram 

em prática a política de dupla distribuição entre corporações e latifundiários, de um lado, e 

sem-terra, do outro. Não é preciso perder tempo explicando para quem foram os melhores 

nacos de área pública” (PERES, 2015, p. 24). 

O mapa que diz respeito à Aptidão Agrícola das Terras de Rondônia, foi elaborado no 

final dos anos de 1970 pela Secretaria da Agricultura e fornecido para esta pesquisa pelo 

repórter João Peres18F

19. Para melhor compreensão e interpretação dos dados do mapa, foram 

descritas as principais partes de sua legenda. Os destaques (grifos) são da pesquisadora, 

realizados com o objetivo de salientar os trechos relevantes que permitem melhor 

compreensão do texto. Os níveis ABC descritos na legenda fazem referência ao tipo de 

fertilidade encontrado no solo da região, a necessidade ou não de investimentos e as práticas 

agrícolas recomendadas para manejo, melhoramento e conservação. 

 

Quadro 2: Legenda do Mapa da Aptidão Agrícola das Terras do Território de Rondônia 

Níveis Orientações e Recomendações da Secretaria da Agricultura (1979) 

A 

Baseado em práticas agrícola que refletem um baixo nível tecnológico. Praticamente não 

há aplicação de capital para manejo, melhoramento e conservação das condições do solo 
e das lavouras. As práticas agrícolas dependem do trabalho braçal, podendo ser utilizada 
alguma tração animal com implementos agrícola simples. 

B 

Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio. Caracteriza-se 
pela aplicação modesta de capital e de resultados de pesquisa para manejo, 
melhoramento e conservação das condições do solo e das lavouras. As práticas agrícolas 
estão condicionadas principalmente ao trabalho braçal e à tração animal.  

C 

Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela 
aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisa para manejo, melhoramento e 
conservação das condições do solo e das lavouras. A motomecanização está presente nas 
diversas fases da operação agrícola. 

Fonte: Secretaria da Agricultura no ano de 1979. 

                                                 
19 No mapa do livro a imagem é apresentada em escala de cinza. Para melhor viabilizar a compreensão das 

informações, o mapa colorido e em formato eletrônico utilizado nesta pesquisa foi gentilmente encaminhado por 

e-mail por João Peres. 
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Mapa 3: Mapa da fertilidade dos solo de Rondônia 

Fonte: Brasil 1979 
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 Peres (2015) destaca que as regiões e talhões de terras mais propícios à produção 

foram servidos como “filés do banquete agronômico” (PERES, 2015, p. 51), desta forma “a 

ditadura transformou fazendeiros medianos, médicos, engenheiros e economistas em 

latifundiários, que contavam não apenas com a terra, mas com isenções fiscais e tributárias 

fenomenais” (PERES, 2015, p. 57). 

No Território Federal de “Rondônia o INCRA iniciou seus trabalhos implantando em 

1970 o PIC - OURO PRETO, seguido nos próximos anos dos projetos Ji-Paraná, Sidney 

Girão, Paulo de Assis Ribeiro, Burareiro, Mal. Dutra e Padre Adolpho Rohl. (SILVA, 1984, 

p.117). A seguir é possível identificar os locais no qual foram implantados os principais 

Projetos de Colonização entre 1970 e 1974. 

 

Mapa 4: Principais Projetos de Colonização Implementados pelo INCRA nos anos finais 

do século XX 

Fonte: Silva (1984, p.117). 
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Peres (2015) afirma que existe pouca historiografia sobre Rondônia, “os livros são 

poucos, a maioria se retroalimenta, alguns são oficialistas demais para que neles se acredite” 

(PERES, 2015, p. 23) e que os documentos tidos como oficiais são frios e não podem ser 

tomados como única verdade. Houve confirmação sobre esse apontamento do autor. Não foi 

possível reunir mais que uma dezena de livros sobre a história de colonização do Estado de 

Rondônia, os poucos títulos estão velhos, alguns faltam páginas e dados importantes para 

referenciar, tais comos data de publicação e editora; além do que uma obra cita a outra, 

conforme afirma Peres (2015). 

Fica explícita a importância de se valorizar a utilização das entrevistas para contar 

uma nova história, “a versão que existe sempre vai prevalecer sobre aquela que inexiste. No 

vazio crescem a mentira, o boato, a suposição [...] nada é mais nocivo à construção de versões 

honestas que a omissão e a ocultação” (PERES, 2015, p. 21).  

Para Peres (2015, p. 20), o estudo da história regional e local é uma possibilidade para 

aprendizagem e não repetição de erros, “as falhas, os crimes, as omissões se renovam, entram 

novas formas de ser, e apenas a análise das causas é capaz de evitar consequências negativas” 

(PERES, 2015, PP. 22- 23).  

Assim, após observar esse contexto, foi possível notar que apesar do discurso 

governamental apresentar a intenção de povoar e defender a fronteira brasileira, nota-se que 

houve um total despreparo no sentido de atender ao alto fluxo migratório que chegava ao 

Território Federal de Rondônia. A população migrante enfrentava diversas tribulações e 

desafios relacionados tanto a infraestrutura inadequada quanto a assistência pública. O Estado 

passou a ser representado pela figura do INCRA no município, e este assumiu poder arbitrário 

sobre as diversas situações apresentadas. 

As professoras que fizeram parte desta pesquisa atuaram no magistério rural a partir 

do final dos anos 70 do século XX, contaram que os pais de seus alunos eram pequenos 

agricultores e que de início para garantir a posse da terra, que era entregue pelo INCRA, 

precisavam desmatar e plantar. No entanto, mesmo depois da colheita a estrada não chegou. 

Alguns puxaram a safra nas costas, até onde tivesse estrada, outros tantos perderam a colheita 

em grãos dentro da lavoura. A professora Inêz relatou que: 

 

Foi o próprio governo que incentivou, exigiu do povo que derrubasse e queimasse. 

Quanta madeira foi queimada! Madeira nobre foi queimada, porque só tirava 

Cerejeira e Mogno. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
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 A seguir uma foto, cedida pela professora Inêz, que evidencia a grandeza da floresta 

rondoniense no final dos anos de 1970. É possível perceber o processo de desmatamento em 

andamento. 

 

Imagem 1: Madeira nobre rondoniense (1978) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Inêz Will. 
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 Mesmo os camponeses que conseguiram escoar a produção, não tinham dinheiro para 

realizar o manejo adequado da terra. O segundo ciclo de plantação trazia consigo doenças e 

pragas que o cultivo na terra virgem não traz, então por necessidade e incentivados a desmatar 

mais e mais pela política do estado, reiniciaram o processo de desmatamento, plantio e 

colheita, até que a terra ficasse totalmente nua. Não tendo como cuidá-la, deixavam o pasto 

crescer, mas não tinham dinheiro para colocar gado, então vendiam, e assim foram se 

formando os grandes latifúndios pecuários, incorporando-se uma a uma as pequenas 

propriedades.  

Os militares cumpriram com a promessa de mão de obra farta e barata, pois desmatar e 

destocar é um trabalho que não custará mais ao novo proprietário. O ex-colono passa a morar 

de agregado nas fazendas ou muda-se para a zona urbana, em ambas as situações passa 

necessidade. Amaral (2001, p. 77) descreve que “uma das características marcantes da 

colonização no Brasil contemporâneo é justamente produzir uma grande massa de excluídos, 

tanto as minorias pré-estabelecidas, como também os que chegaram à procura de terra”.  

O INCRA foi muito importante para o sucesso dessa operação, para alguns, 

principalmente os pobres, ele era a tábua de salvação, o único recurso, o provedor, quem tudo 

sabia e decidia. Alguns historiadores e entrevistadas também elogiaram o órgão pela prestação 

de serviços da época. No entanto, para outros ele era um inimigo infiltrado. Peres (2015, p. 

54) descreve que “o INCRA era lento demais, suspeito demais para atender as urgentes 

necessidades” do povo. Amaral (2001, p. 85) afirma que “o INCRA tornou-se impotente para 

distribuir e regularizar a situação das famílias dos assentados, pois a quantidade de migrantes 

ultrapassou o número de “parcelas” destinadas à distribuição”. 

Hugo (1995, p.119-120) descreve as grandes fazendas clandestinas onde os 

fazendeiros tomaram terras dos pequenos agricultores, os “testas-de-ferro” autores de grandes 

derrubadas e a cumplicidade do INCRA frente aos fatos. “Os pequenos ficam sem terra” a  

mercê de especuladores e grileiros, são jogados na “terra perdida no fundo da mata”  a mais 

de cem quilômetros onde o único acesso era picada feita a facão. “Isolado, sem estrada, sem 

escola, longe de médico ou posto de saúde, sem possibilidade de formar comunidade”. As 

regiões eram tão longe e inapropriadas que o migrante não conseguia sequer tirar o título de 

sua terra para buscar financiamentos ou recursos. 
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3.1.1 O município de Colorado do Oeste 

 

Dentre os diversos Projetos de Colonização, Assentamento e Integração desenvolvidos 

em Rondônia, houve o Projeto Integrado de Colonização Paulo de Assis Ribeiro - PIC-PAR, 

responsável pelo surgimento do município de Colorado do Oeste, localizado ao Sul do Estado 

de Rondônia, a 761 km da capital Porto Velho, com população atual de aproximadamente 

18.591 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

foi criado pela Lei 6.921 de 16 de junho de 1981.  

 

Mapa 5: Divisão política do Estado de Rondônia 

Fonte: http://ejageografia.blogs pot.com/2017/06/divisao-politico-administrativa-do.html 

 

Consta no IBGE que por volta de 1973, chegaram as primeiras famílias na região e 

fixaram-se às margens do rio Colorado, iniciando o processo de colonização municipal. Logo 

surgiram grupos interessados na implantação agropecuária e ludibriadores que visavam lotear 

e vender terras sem amparo legal, gerando conflito com os colonos pioneiros e causando 
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confusão na caótica situação fundiária (LIMA,1997). Os colonos organizaram-se e 

reivindicaram ao INCRA a legitimação de sua situação agrária. Portanto, a partir de 1974 por 

meio do PIC-PAR iniciou-se o processo seletivo para assentamento da população rural no sul 

do Território Federal de Rondônia. De acordo com dados do IBGE, a população de Colorado 

do Oeste, em 1980, era de 36.320 habitantes, sendo que 60,59% eram rurícolas (LIMA, 1997). 

 

3.2 Viemos para Rondônia: a Educação durante o processo de colonização sul 

rondoniense 

 

 No contexto de colonização começaram a surgir as primeiras escolas coloradenses. 

Lima (1993) afirma que o alto fluxo migratório refletiu negativamente na educação 

contribuindo para o aumento do analfabetismo entre crianças, jovens e adultos, pois não 

haviam escolas ou profissionais da educação  habilitados em número suficiente para atender a 

demanda, em especial de professor em sala de aula, pois a grande maioria dos imigrantes era 

agricultores.  

Grazziotin e Almeida (2012) confirmam que no final do século XX era uma realidade 

a inexistência de profissionais qualificados e políticas públicas voltadas às necessidades e 

especificidades da Educação, agravando-se ainda mais a situação nas localidades rurais. 

Então, uma estratégia criada pelas próprias comunidades camponesas, para driblar o problema 

com a Educação Rural, foi criar e organizar escolas, bem como pressionar a secretaria 

municipal de educação para oficializá-las e contratar os professores que se encontravam em 

exercício. Lima (1993) afirma que: 

 

Muitas vezes as comunidades se antecipavam à ação governamental, instalando 

escolas em espaços físicos para elas construídos e elegendo para exercer as funções 

de administração e de docência, um dos seus membros com mais aptidão. Não tendo 

o governo outra alternativa a não ser oficializar as escolas criadas e contratar os 

administradores e docentes nelas em exercício. Isto implicou no crescimento do 

número de escolas funcionando em locais improvisados não adequados (barracas e 

tapiris) e no aumento de contingente de docentes leigos, exigindo do governo a 

execução de um programa de capacitação e habilitação de docentes e de construção 

de prédios escolares. O primeiro foi desenvolvido através do Projeto Logos II e da 

expansão dos cursos regulares de magistério. (LIMA, 1993, pp. 20-21). 

 

O professor leigo, descrito por Lima (1993), era um professor que apesar de estar 

lecionando, não possuía habilitação, de acordo com o Artigo 30 da LDB 5.692/71 19F

20, que na 

                                                 
20  Artigo 30 da LDB 5.692/71 Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério: a) no ensino 

de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, 

habilitação específica de grau superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau obtida em 
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maioria das vezes era tratado como sinônimo de professor rural, embora não o fosse, pois 

também existiam muitos professores não habilitados na zona urbana nesse período. As 

descrições sobre o professor leigo o caracterizam como um sujeito simples, da própria 

comunidade, com escolaridade de 4ª ano primário, que apesar de não possuir habilitação de 

magistério, assumia a escola para alfabetizar crianças, jovens e adultos (GOUVEIA, 2016). 

Nestas circunstâncias e juntamente com o processo migratório, chegaram as sete 

colaboradoras desta pesquisa, que se tornaram as professoras pioneiras da educação no 

município de Colorado do Oeste - RO. No entanto, elas ainda nem sabiam que seriam 

professoras. Nas entrevistas relataram que chegaram ao Território Federal de Rondônia em  

meados dos anos de 1970 a 1982, todas as entrevistadas eram da região Sul do país (apesar 

deste não ter sido um critério de seleção) especialmente do Paraná. Vieram muito jovens 

acompanhando suas famílias, geralmente por uma decisão tomada pelos pais ou maridos.  

A realidade que as pioneiras da educação encontraram nas terras do Sul rondoniense, 

distinguia-se muito de seu local de origem. Havia muita necessidade, escassez e dificuldades 

em todos os aspectos. Gomes (2013, p.2) afirma que “as pessoas que buscavam um pedaço de 

terra para sua sobrevivência foram motivadas a se instalarem na Amazônia Rondoniense sem 

a estrutura básica necessária”. Lima (1980, p. 5-6) afirma que o 1º Plano de Educação 

destacava que o setor de Educação na década de 1970 foi obrigado a enfrentar, além dos 

múltiplos problemas comuns à educação da época, os desafios específicos da Amazônia 

Legal, tais como: “uma região onde o acesso é difícil, escassos os recursos humanos 

qualificados e imensas as carências sócio-educacionais da população”.   

Uma das professoras entrevistadas, Inêz Will, chegou ao estado de Rondônia em 1975, 

juntamente com sua família. Era muito jovem, tinha apenas 20 anos. A decisão de migrar para 

Rondônia foi tomada pelo pai depois de visitar outro parente que tinha recebido título de terra 

pelo INCRA, na região de Cacoal. Veio toda a família. Para terem melhor conforto e 

segurança, as mulheres e crianças ficaram morando em Vilhena, enquanto os homens se 

aventuravam na mata, fazendo picadas a facão, para chegar na região de Colorado do Oeste, 

na qual estava acontecendo a distribuição de terras pelo INCRA. Tão logo chegou a Vilhena, 

a professora já começou a lecionar na primeira escola, Wilson Camargo. Essa professora teve 

muita influência na vida da maioria das professoras que fazem parte desta pesquisa. Foi citada 

em praticamente todas as entrevistas, pois foi responsável pela área educacional do cone sul 

                                                                                                                                                         
curso de curta duração; c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso superior de 

graduação correspondente a licenciatura plena.  
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rondoniense. Na época, inclusive, coordenou trabalhos de recrutamento e formação de 

professores leigos nos anos finais de 1970. 

 

Eu cheguei com 20 anos de idade, meu pai veio e trouxe todo mundo, inclusive meu 

irmão casado. A decisão de vir foi do meu pai. Ele ficou sabendo por um parente 

nosso, primo da minha mãe, que veio para Cacoal e recebeu terra. Era o primeiro 

projeto do governo federal de Colonização de Rondônia. Esse tio recebeu o primeiro 

título definitivo das terras das mãos do governador Jorge Teixeira. Meu pai ficou 

sabendo através dele, então veio, visitou, conheceu Vilhena e Colorado onde 

estavam entregando as terras. Voltou e vendeu tudo no Paraná para vir com uma 

turma grande.  Veio ele, meu irmão, meu tio, amigos, vieram numa turma grande e 

pegaram terra, tanto que meu pai pegou lote na linha 4, no km 12, do meu irmão era 

12,5, tudo na sequência, éramos uma turma grande e tinha muita criança. No início 

ficamos em Vilhena, a cidade parecia uma cidadezinha de faroeste de filme, as 

casinhas todas de madeira, mas já tinha aeroporto, tinha aviões descendo, o jumbo, 

os da FAB, tinha sede da FAB, tinha pilotos  e tinha apenas uma escola, a Wilson 

Camargo. Essa foi a primeira escola de Vilhena, tinha duas salas de aula, estavam 

construindo mais duas. Funcionava do 1ª a 6ª série. Cheguei já fui dando aula, tinha 

três turnos, manhã, intermediário e a noite. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 

agosto 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 

A professora Inêz contou que após o falecimento de seu pai, ao remexer no baú de 

fotos da família, encontrou um texto, reconheceu que era a letra de seu pai e percebeu que se 

tratava de uma paródia da música “Asa Branca”.  

 

Figura 1: Vida Dura - Paulo Will (1975) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Inêz Will. 
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A reescrita apresentava um caráter crítico sobre a chegada da família em Rondônia em 

1975. O texto de Paulo Will (1975), pai da professora Inez, retrata toda desilusão vivenciada 

pelos migrantes, descreve com detalhes os sonhos e as dificuldades enfrentadas pelos colonos 

que se aventuraram nas terras do sul de Rondônia. Para melhor compreensão o texto Vida 

Dura foi digitado a seguir de acordo com o original. 

 

 

Vida Dura 

  

Quando cheguei ao Colorado 

Cacaio as costas e pés no chão 

Eu perguntei a Deus do céu 

Porque tamanha judiação 

  

Muintas gente de outras terras  

Nesta mesma condição 

Caminhou muito e sofreu tanto 

Chegou sem nada pra este certão 

  

Foram tantas as promessas  

Que inludiu o nosso povo 

Terão estradas terão escolas  

Muita riqueza e produção 

  

Então chegando a essas terras  

Quis esperar a seleção 

Trez quatro dias esperando filas 

Com muita fome dormindo no chão 

 

 

 

 

 

E depois de muita espera 

O meu lote eu consegui 

Cáde estrada cáde transporte 

E tudo aquilo que tinha a qui 

  

Eu peguei o meu cacaio 

E fui abrindo o picadão 

Que vida dura de muita luta 

Pra todos o povo da região 

  

Quanto tempo já passou 

Olho agora a plantação 

Sinto cançaço mão calejadas  

Povo sofrido deste sertão 

  

Mas agora todo povo 

Esta buscando a união 

É so unido na mesma luta 

Nos vamos ter libertação 

 

 

O “cacaio”, descrito pelo autor, era a principal forma de realizar transporte, seja de 

mercadorias para abastecer os barracos ou para escoar a safra enquanto a estrada demorava a 

chegar. Era feito amarrando-se uma calça comprida à um grande saco de estopa ou sintético, 

de forma que ficasse semelhante a uma mochila, serviam para carregar muitos quilos de 

materiais diversos por longas distancias. Gomes (2011) conta que devido aos “cacaios” esses 

migrantes eram:  

 

[...] chamados de CACAIEIROS. Carregavam mochilas feitas com uma calça 

comprida velha e um saco. Na bagagem um pouco de tudo, no coração, o sonho de 

trabalho, colheitas fartas, família sadia e alimentada, um futuro de prosperidade no 

horizonte [...] O problema era a falta de estrutura, algumas famílias tinham que 

caminhar distâncias enormes, às vezes mais de cinquenta quilômetros na floresta, 

sem estradas, escolas, hospitais e remédios. A malária aterrorizava em todos os 

municípios. Ela não dava trégua. Vitimou famílias inteiras. (GOMES, 2011, p. 50). 
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Figura 2: Cacaieiros 

Fonte: Mikéliton in Gomes (2011, p.51) 

 

Os tapiris eram construídos com madeira proveniente da própria floresta que era 

derrubada e lascada, localizavam-se no meio da mata, o acesso se dava apenas por picadas 

improvisadas a facão, a malária derrubava e matava. Mesmo assim, cada vez mais migrantes 

chegavam ao sul de Rondônia e mais profundamente na mata adentravam para assentar suas 

famílias, em busca do sonho da terra, mas só havia decepção. Ao chegar percebiam que nada 

era como prometido e sonhado. O anúncio era de terra, estrada, saúde, escola e igreja, mas 

encontravam apenas o lote em floresta. A professora Inez relembrou: 

 

Em 75, quando meu pai veio, ele foi de caminhão até na Serra do Regis, dali para 

frente, só era um picadão no meio da mata, tinha que levar o que qu isesse em um 

cacaio nas costas, ele ia abrindo a mata para receber a terra, e depois quanto tempo 

levou para abrir estradas? (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. 

Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 Durante a entrevista, era possível notar que a professora Inez fazia questão da leitura 

do texto do seu pai naquele momento. Iniciada a leitura, a emoção tomou conta da 

pesquisadora. Era a história que se estava buscando, materializada nas mãos. Ao terminar a 

leitura, indagada sobre o que pensava que o seu pai quisera dizer quando escreveu a terceira 

estrofe: "Foram tantas as promessas/ que iludiram o nosso povo/ terão estrada, terão escola/ 

muita riqueza e produção". Entre um suspiro a professora contou o que o pai imortalizou, mas 

também o que ela vivenciou, viu e sentiu:  

 

O que meu pai quis dizer nessa estrofe, era sobre a promessa de que teria terra, 

escola para os filhos, mas o que aconteceu? Quem produziu não tinha como tirar, era 

no cacaio. Eles levavam mantimentos no cacaio, nas costas, muito longe, muitos 

quilômetros [...] Vou te dizer o que ele quis dizer e é também o que eu penso: O 
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Governo Federal fez toda uma campanha para iludir o povo para vir para Rondônia, 

o que acabou trazendo gente de todo lugar, do sul, do nordes te, do sudeste, todos 

vieram pra cá, pra ter terra, escola, estrada, mas você acha que eles tiveram isso? Era 

apenas uma promessa. Tiveram escola? Não. Meu pai quis dizer: Que auxílio que o 

governo deu para esse povo? Deu a terra, aí eles exigiam que tinha que morar lá, no 

meio do mato, tinha que derrubar, plantar, colher, para ter direito da terra, mas ia 

viver de que nesse tempo? A promessa foi grande, mas o que o governo deu foi só a 

terra. Pergunta se ele fez estradas? Quando foi sair essa estrada? Até hoje se você 

olhar tem lugar que ainda que não tem estrada. Naquele tempo não entrava carro, eu 

mesmo andei muito a pé naquela época. O que aconteceu? O povo pegava malária, 

não podia levar a família, com que recursos eles iriam se manter e manter o sítio, ou 

transformar a floresta em sítio, construir uma casa, plantar, criar uma galinha, um 

porco, plantar uma batata, um milho, uma mandioca, pois demora até produzir para 

subsistência. Então muita gente passava fome. (Há demonstração de muita tristeza 

no semblante da professora Inez ao recordar). É muito triste! [...] Também era muito 

perigoso, meu pai matou onça no quintal de casa. Nós tínhamos um pouco mais de 

condição, eu já era professora, meus irmãos trabalhavam, mas todo recurso que meu 

pai trouxe do Paraná foi no sítio em Colorado. Porque tem que ter recurso para 

poder fazer a coisa andar, produzir. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 

2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 A promessa descrita pela professora Inez pode ser confirmada nas principais revistas 

que circulavam na época. A revista VEJA foi um importante instrumento na divulgação das 

novas terras e na venda de um sonho para os brasileiros. Abaixo algumas das dezenas de 

reportagens que ocuparam a capa e as páginas publicadas pela revista no início dos anos de 

1980. Estes anúncios funcionavam como um chamariz para que mais pessoas migrassem para 

o Estado de Rondônia. 

 

Figura 3: O papel da imprensa na colonização de Rondônia 

Fonte: Kuck (1984) e Teixeira (1982) 

  

A professora Lúcia contou que nasceu e viveu em Apucarana-PR e veio para Colorado 

do Oeste em 1978, logo após se casar, deparou-se com muitas dificuldades logo de início. 
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Em 1978 após dois anos de casados viemos para Rondônia. Era muito mata, não 

tinha água, a gente tinha que carregar longe. Aqui dentro dessa matinha (apont ou 

para uma área de reserva ambiental próxima de sua casa) tinha uma mina muito 

bonita, era uma pedra, que minava água limpa. Todas as famílias vinham para pegar 

água limpa da mina. (MISSIATTO, Maria Lúcia. Colorado do Oeste - RO, 08 de 

maio 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
  

Em meio a tantas adversidades, a educação escolar não era uma exceção à regra e 

buscava uma maneira de fazer-se presente no cenário. A professora Aparecida, que foi 

professora na zona urbana, rural e atuou também como professora formadora de outros 

professores, nos contou que em 1976, quando chegou ao município, havia apenas o que 

poderíamos chamar de um esboço de escola: 

  

Vim do Paraná para Colorado do Oeste em 1976. Na época tinha apenas uma 

‘escolinha’ de pau-a-pique, onde a primeira professorinha dava aula ali. Era uma 

igrejinha na qual funcionava também a escolinha. Só que não era escola 

propriamente, a professora mesmo juntou uns alunos, porque não tinha coordenação, 

não tinha nada. (OLIVEIRA, Maria Aparecida Vieira. Colorado do Oeste - RO, 25 

de junho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
  

Lima (1993) conta que devido às delongas do governo em atender as necessidades 

educativas da região, era comum a própria comunidade instalar ou construir um espaço 

destinado para o ensino escolar e eleger entre seus membros alguém que demonstrasse aptidão 

para estar à frente da docência. Como o governo não dispunha de mão de obra qualificada 

para ocupar tais cargos, findava por oficializar, tanto a escola quanto o professor que nela 

estava em exercício.  

A professora Ivone, mãe da pesquisadora, contou como foi sua experiência de tentar 

criar uma escolinha em meio à floresta e ter que abandonar tudo e ir embora, porque em dois 

anos ela e sua família pegaram malária por diversas vezes. 

  

Chegamos ao estado de Rondônia por volta de 1980, moramos na 4ª eixo, KM 5. Lá 

eu quis iniciar uma escolinha, montar uma sala de aula, porque tinham muitas 

crianças e era longe para eles fazerem 5 quilômetros à pé, todos os dias para ir à 

escola mais próxima que ficava na eixo. Não dava pra deixar as crianças irem 

sozinhas, os pais da comunidade se ajudavam, de forma que cada dia um pai levava 

as crianças, pois era muito perigoso. Existiam cobras, onças, tudo quanto era bicho 

poderia atacar as crianças. Também não tinha estrada, apenas uma picada no meio 

da mata. Cheguei a fazer o levantamento do número de alunos da comunid ade onde 

eu morava. Fui de casa em casa, perguntado pela idade das crianças, pegando dados 

verbalmente com as mães. Pretendia formar uma turma, construir um casebre e pedir 

as mínimas condições para lecionar às crianças. Era comum naquela época que os 

moradores rurais se organizassem e exigissem do secretário da educação municipal 

essas condições para o ensino. Geralmente alguém da comunidade doava ou 

construía um barraquinho e alguém que soubesse ler e contar virava o professor. 

Portanto, lá eu comecei a juntar essa turma, mas quando estava com vinte e poucos 
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alunos, já pensando no local que iria construir a escola, para que ela ficasse na 

imediação certa, acessível a todos, começou a malária cada vez mais forte na região. 

Meu marido pegou 14 malárias, eu peguei 13 e minha filha (a pesquisadora) de 

apenas 2 anos pegou 5 malárias. Quase morreu, foi desenganada, então, precisamos 

sair, ir embora. (OLIVEIRA, Ivone Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 

2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
                      

A seguir, a primeira casa da professora Ivone, em Rondônia, no início dos anos de 

1980. O barraco, como a professora o chamou, foi construído por ela e pelo marido, no meio 

da floresta e com madeira lascada (ou serrada no serrote) da própria floresta. A cobertura 

também foi feita a partir da madeira lascada. Esse era o tipo de habitação mais encontrado na 

zona rural do município de Colorado do Oeste na época. A criança em pé na foto é a filha da 

professora Ivone (a pesquisadora) com dois anos. Ao lado da porta, é possível observar um 

volume, este era o tradicional “cacaio”, que auxiliava no transporte de todos os mantimentos 

para a residência dos colonos. A casa não tinha móveis. Durante o dia, a janela era deslocada 

da parede e deitada sobre um toco de madeira, servindo de mesa. À noite voltava à abertura da 

casa.    

  

Imagem 2: Casa da pesquisadora na/da floresta rondoniense (1980) 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 
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A professora Ivone relatou que sentiu muito medo, pois as paredes de madeira lascada 

deixavam frestas muito grandes entre uma tábua e outra, e a noite animais selvagens, como 

onça, urravam próximo a casa. Peres (2015, p.54) comenta que mesmo nos dias de hoje 

poderia parecer um tanto quanto “insano ingressar em áreas desprovidas de absolutamente 

tudo, povoadas por cobras, onças, piranhas, jacarés e nuvens, nuvens, nuvens, nuvens de 

insetos. Só mesmo imaginando a mais dura necessidade se entende como tantos se lançaram 

na escuridão da Amazônia” - a pobreza impulsionava o sonho e dava coragem ao povo. 

Após curar-se da malária, a família regressou à terra, mas encontrou vizinhos que 

haviam se apoderado da casa e do pouco que nela tinha. Além de queimar a lavoura de arroz 

que haviam plantado, o vizinho, com a mão em uma arma na cintura, apontou para um rádio 

que era da professora, e que agora estava em sua casa, e disse: “o rádio é seu, vai pegá-lo”. 

Com medo da sorte, a família abandonou de vez a propriedade.  

Peres (2015, p.32) afirma que “onde falta o estado, sobra “justiça” feita com as 

próprias mãos. Onde faltam perspectivas, abundam desesperança e mão de obra disposta a 

matar por pouco”. Para o autor, Rondônia “é a demonstração de como o Estado pode 

incentivar que miséria e cobiça se encontrem em situações peculiares que só podem 

desembocar em tragédia”.  

O Estado era representado pelo INCRA, criado em 1970 pelo Governo Federal, com 

vistas a expandir a fronteira econômica e a colonização de áreas ainda não ocupadas, como 

era o caso do Território Federal de Rondônia. O INCRA era responsável por projetos oficiais 

de colonização e assentamento, mas também tinha como premissa desenvolver ações para 

receber, fixar e dar assistência aos migrantes que chegavam continuamente ao estado,  

principalmente após a abertura da BR 364 (OLIVEIRA, 2004). 

 

Em agosto de 1975 foi inaugurada a sede do INCRA em Colorado. Era dia 

21/08/1975 [...] o assentamento dos parceleiros, pelo INCRA, em função do PIC-

PAR, gerou o aumento da população da região. Em 1976, fiquei na direção da escola 

Wilson Camargo, em Vilhena, mas, além da direção, eu estava responsável pela área 

educacional da região, pois o INCRA, quando distribuiu a terra, tinha o 

compromisso de a cada 4 km construir uma escola. Quando eu deixei o cargo de 

responsável pela área educacional em 1980, eram 104 escolas. O INCRA tinha o 

executor e assistente social que era responsável por esse trabalho. Então, o INCRA 

trazia para mim, em Vilhena, a relação de alunos e professores que tinha em 

Colorado, porque até a distribuição das terras era feita de acordo com o número de 

filhos. Tinha prioridade as famílias que tinham mais filhos. Com a relação dos 

nomes dos professores, eu fazia o contato com a SEDUC, então o próprio INCRA 

trazia o nome das crianças e já via uma pessoa que fosse a mais letrada, digamos 

assim, indicando para ser professor. Essa era a realidade [...]. Mas em 1978, o 

INCRA construiu só nove escolas, todas de madeira. Porém, a SEDUC tinha 

autorizado 50 escolas a funcionar. [...] Nós demos os nomes para essas escolas que 

estavam abrindo, as primeiras escolas eles deram nomes tipo, Beija Flor, Bem -ti-vi, 
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nome de animais e passarinhos. A segunda etapa de escolas, nós fizemos os nomes, 

a Dom João VI, Regente Feijó, Princesa Isabel. Essas aí fomos nós que demos o 

nomes. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista concedida à 

Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 

A professora Inêz destaca o fato de que, embora a Secretaria da Educação de 

Rondônia (SEDUC) tenha autorizado o funcionamento de várias escolas, o INCRA construiu 

apenas nove. O restante, cerca de noventa e cinco escolas, funcionavam em barracos e tapiris 

improvisados pelas comunidades rurais. 

Amaral (2001, p. 84) descreve que o INCRA tinha como “inteira responsabilidade a 

distribuição de terras, a organização territorial, a implantação de serviços de infraestrutura 

como escolas, postos de saúde, estradas coletoras, armazéns para produção, e a administração 

e controle do projeto como um todo”. A professora Aparecida nos contou sobre a atuação do 

INCRA. 

  

Tudo na época era subordinado e coordenado pelo INCRA. Não havia outro órgão 

que não o INCRA. Educação, saúde, tudo era com o INCRA. Nessa época, tinha o 

projeto de colonização PIC-PAR, então tudo era via INCRA, escola, educação, 

saúde, transporte, tudo que dependesse e precisasse era com o INCRA que se 

resolvia. (OLIVEIRA. Maria Aparecida Vieira. Colorado do Oeste – RO, 25 de 

junho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
  

Gomes (2013) destaca que o INCRA atuava com “presteza e agilidade”. Era um 

instrumento do governo utilizado para resolver os problemas da colonização. Dentre os vários 

projetos de colonização sob a responsabilidade do INCRA, estava o PIC-PAR que foi criado 

em Colorado do Oeste, em 1973 e foi o maior motivador de migração para esta região.  

A professora Lurdes contou que em 1976, quando o INCRA a chamou para ser 

professora, não havia as escolas. O ensino acontecia nas casas do INCRA e em espaços 

alternativos, como igrejas. As aulas que ministrou logo no início do processo de colonização, 

foram no barracão da igreja católica, no qual ela dividia o espaço com uma outra colega 

professora. Elas organizavam a sala, uma voltada para o sentido do altar da igreja e a outra 

voltada para o sentido dos fundos do barracão. 

 

O ensino era oferecido em três turnos de atendimento: matutino, intermediário e 

vespertino. A igreja era um barracão de madeira, não tinha bancos para os aluno 

sentarem, então os homens da comunidade se reuniram e fizeram bancos enormes 

para até seis crianças sentadas juntas. Cada turma tinha aproximadamente 40 alunos. 

De início não havia como fazer merenda porque cada uma lecionava em casas 

diferentes. (STEFANNES, Lurdes Panisson. Colorado do Oeste – RO, 10 de junho 

2018. Entrevista concedida a Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 



92 

 

 

 Lima (1993) confirma que o INCRA era responsável por prestar assistência aos 

colonos nas diversas áreas que são de responsabilidade do Estado, tais como a educação. 

Portanto, dentro do INCRA, havia inicialmente um departamento de ensino responsável por 

instalar e manter escolas. 

 

3.3 A docência nas escolas rurais do município de Colorado do Oeste no final do século 

XX 

 

Nos locais onde a comunidade conseguiu criar a escola, o Governo efetivou os 

primeiros contratos da educação por meio do INCRA. Como consequência dessas ações, que 

buscaram apenas amenizar e atenuar os problemas educacionais, podemos citar: uma 

multiplicação no quantitativo de escolas que funcionavam em locais impróprios e 

inadequados e também um aumento no número de docentes leigos que passaram a equivaler 

“33% do corpo docente geral” (LIMA, 1993, p. 25). 

A professora Inêz contou que em Vilhena havia muitos alunos, resultantes do fluxo 

migratório que era contínuo. Cada dia chegavam mais e mais pessoas. Relatou que os alunos 

não traziam documentação e que para não deixá-los sem estudar, realizava as matrículas sem 

documentação comprobatória. Os pais é que informaram verbalmente se a criança já havia 

estudado e até qual série estudou. As vagas eram limitadas e, portanto, nem todos que 

chegavam conseguiam estudar. 

 

Em 1975 tínhamos muitos alunos, mas ninguém tinha documentação porque as 

matrículas foram feitas aleatórias. Chegavam e diziam que tinha a 8ª série e não 

tinham documento, inclusive meus irmãos não tinham documentos. Quando nós 

viemos, todos estudavam, só consegui vaga para meu irmão. Ele estava na 4ª série. 

A minha primeira turma foi uma 2ª série com 52 alunos, as salas eram divididas só 

com uma parede de tábua e não tinha forro. Tudo que falava numa sala ouvia-se na 

outra. Em 1976 a escola Wilson Camargo tinha quatro salas de aula, como não eram 

suficientes para a demanda de alunos, os pais  se reuniram e alugaram duas casas 

vizinhas à escola e criamos mais oito salas de aula. Trabalhávamos em quatro 

turnos: matutino das 07:00 às 10:30, intermediário das 10:30 às 14:00, vespertino 

das 14:00 às 17:30 e noturno das 19:00 às 22:30. Não eram turmas multisseriadas. O 

período diurno atendia alunos de 1ª à 4ª série e o período noturno atendia alunos de 

5ª à 8ª série, totalizando 32 turmas, oito em cada turno. Chegamos ter alunos com 10 

anos de idade estudando no período noturno porque a 5ª série só tinha à noite. 

Alguns professores, como eu, lecionavam em três períodos, de dia em uma ou duas 

turmas do primário e ainda assumiam alguma disciplina no ginásio, no período 

noturno. Cheguei a dar aula em duas turmas primárias no período diurno e assumi a 

disciplina de ciências em oito turmas noturnas. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 

agosto 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
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Freire e Nogueira (1989, p. 16-17) explicam a pressa em se realizar as matrículas e 

colocar o povo a estudar, destacando uma relação muito forte entre educação e progresso: 

“haveria de se educar as pessoas para integrar em um processo de Brasil moderno”, então, “as 

massas de migrantes deveriam ser educadas em um curto prazo para se integrarem no 

progresso”. Era evidente que em muitos casos não havia nem o espaço físico da escola, nem 

os profissionais para nela trabalhar, “ficava muito claro para muitas pessoas a insuficiência 

das escolas que tínhamos”.  

Se em Vilhena, onde já havia um início de organização estrutural, a situação da escola, 

enquanto instituição de ensino ainda era precária e não conseguia estabelecer-se de forma 

regular, em Colorado, principalmente na zona rural, a situação beirava o verdadeiro caos. A 

professora Inêz encontrou a foto a seguir, em seu arquivo pessoal. Afirmou que é uma das 

escolas rurais de Colorado do Oeste que foi construída pela comunidade sem ajuda do 

Governo. 

 

Imagem 3: Escola Rural de Colorado do Oeste (1978) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Inêz Will 
 

A professora Inêz contou que: 
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A maioria das escolas nessa época, não era nem igual essa daí, essa era toda de 

madeira lascada, parede e cobertura. A maioria era feita de lasca de tábua uma 

altura, cercada de madeira lascada também, o telhado era de palha, os bancos para as 

crianças sentarem e escreverem eram feitos enterrado no chão, também de tábua 

lascada. Todas as escolas eram de chão batido [...]. Em 1977, eram em torno de 50 

escolas como essas [...]. No final de 1978, visitamos todas eu e o prof Ângelo 

Angelim. Fomos com um Jipe Verde. A gente ia de escola em escola, reunia com os 

pais e fazia a proposta para eles darem a madeira. O governo iria serrar, dar pregos e 

telhas e eles construiriam a escola. Nem todas deram certo. Os pais tinham que tirar 

a tora do mato e trazer até onde o caminhão pudesse pegar. Aí a prefeitura buscava a 

tora, levava na serraria, serrava, trazia as tábuas, telhas, pregos. Aí as escolas 

começaram a ter assoalho de madeira, mas eram como uma casa. (WILL, Inêz. Porto 

Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira 

Nunes). 

 

Pela foto é possível perceber que a escola está localizada no meio de uma região 

recém derrubada, pois é possível ver vários troncos caídos e talvez queimados à sua volta. As 

paredes e a cobertura da escola foram feitas de madeira lascada. A única professora, à direita 

da foto, se chamava Divina Brandão, recordou a professora Inêz. Estima-se que a professora 

Divina lecionava para uma turma multisseriada, devido a discrepância entre os tamanhos dos 

aproximadamente 17 alunos que aparecem no retrato. 

 A professora Inêz descreveu, com pesar que, além de todas as dificuldades que os pais 

enfrentaram para se instalar e manter a família nesses locais, o INCRA ainda negociava, 

quase que de forma impositiva, que os parceleiros se organizassem para construir a escola 

para as crianças.  

Algumas das primeiras escolas funcionavam, inclusive, nas casas das professoras, 

como é o caso da professora Terezinha, que nos contou que, em 1979, lecionou na sua própria 

casa em um puxadinho provisório que os pais construíram emendado no seu barraco. No 

entanto, o que era para ser apenas um momento acabou se estendendo por três anos. A 

professora descreve que além das aulas, guardava e cozinhava a merenda escolar em sua casa. 

Não havia carteiras escolares, os pais construíram uma grande mesa com bancos fixos dos 

dois lados.  

 

Em abril de 79 trabalhei no meu barraco. Os pais ajudaram a emendar e fizeram o 

barraco emendado na minha casa porque era provisório. Só que esse provisório ficou 

3 anos. Então, eu lecionava, cozinhava merenda lá no meu fogão e guardava 

merenda no meu barraco e tudo. Foi durante 3 anos até 81. Pra fazer esse barraco, a 

SEMEC só entrou com os pregos. Os pais tiraram a madeira, lascaram e fizeram. O 

nome dessa escola é Raquel de Queiroz. Tinha em média de 38 a 42 matrículas de 

alunos no início em 1979. Os bancos eram fincados no chão, duas fileiras de banco e 

apoio. (PRADO, Terezinha de Jesus do - Vilhena – RO, 18 julho 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
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 A seguir, a foto da professora Terezinha com sua primeira turma de alunos na escola 

rural Raquel de Queiroz, em 1979. Do lado direito, é possível observar parte do barraco que 

os pais construíram para servir de sala de aula para seus filhos. 

 

 

 

 

Imagem 4: Escola Rural Raquel de Queiroz (1979) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Terezinha Prado 

 

A professora Terezinha contou que, após três anos de funcionamento da escola rural 

Raquel de Queiroz junto à sua casa, foi construída a escola definitiva. Para tanto, o prefeito 

reuniu-se com a comunidade rural do entorno e apresentou o projeto para construção da 

escola e ofereceu o material. No entanto, o acordo era que a mão de obra fosse fornecida pela 

comunidade.  

 

Em 1982 se construiu a outra escola, a definitiva. Essa foi a prefeitura, que entrou 

com um projeto de uma engenheira. O prefeito foi na comunidade, fez reunião com 
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os pais, a prefeitura entrou com a madeira, o material e a comunidade construiu. A 

SEMEC mandou as carteiras também. Tinha uma cozinha no fundo, com fogão feito 

de barro pelos pais e era de assoalho. Essa escola ficava a 500 metros da minha casa, 

então eu fazia almoço para os peões e mandava pra roça, pegava minhas três filhas e 

mais a marmita e vinha para a escola. Ficava até às quatro horas da tarde, dava aula 

dois turnos na escola nova. Começava às oito horas e só voltava para casa às quatro 

horas da tarde. Não tinha poço nessa escola, daí os alunos tinham que buscar água 

longe nos vizinhos, nunca fizeram poço nessa escola, tinha um mictório lá no fundo 

do quintal, mas só fossa, buraco. (PRADO, Terezinha de Jesus do - Vilhena – RO, 

18 julho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Imagem 5: Escola Rural Raquel de Queiroz (1982) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Terezinha Prado 

  

A foto anterior retrata a escola rural Raquel de Queiroz, construída em 1982 e a 

professora Terezinha Prado com sua turma multisseriada. De acordo com a professora, o 

prédio possuía uma sala de aula e uma cozinha. A SEMEC mandou as carteiras e a 

comunidade construiu um fogão de barro na cozinha e furou uma fossa. Para a professora 

Terezinha, a construção do novo prédio da escola ajudou muito, mas algumas situações 

problemas nunca foram resolvidas, como o caso a falta da água na escola, que forçava os 

alunos a buscarem água para beber e fazer merenda nos vizinhos dos arredores da escola.  
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3.4 Não vim para ser professora: o magistério rural no município de Colorado do Oeste - 

RO no final do século XX  

 

A professora Inêz Will residia e trabalhava em Vilhena, mas era responsável pela área 

educacional do cone sul, portanto, foi convidada pelo INCRA para ir ao município de 

Colorado do Oeste, a fim de realizar o processo de recrutamento, seleção e formação dos 

professores para a região. A professora Inez conta que foi uma aventura ir de Vilhena a 

Colorado de carona e andando a pé para conseguir organizar e realizar a primeira reunião para 

tratar de educação no município de Colorado do Oeste no ano de 1976, relembra que:  

              

No final de 1976 fui para Colorado, saímos  6 horas da manhã de Vilhena, fomos de 

carona numa caminhonete, eu e uma colega que trabalhava na secretaria da escola. 

Foi uma aventura! Chegamos 9 horas da noite em Colorado, pois quando chegamos 

no rio Colorado, não passava, tinha muita lama. Nós andamos do rio Colorado até o 

km 13, onde tinha uma escolinha que funcionou em 1975. Do rio Colorado até a 

sede do INCRA, onde se formou a cidade, davam 21 km. Andamos muito, e quando 

chegamos nessa escola, fomos acolhidas por essa professora, que morava em fren te 

à escolinha. Famintas, comemos bolo de milho, estávamos cansadas, pois passamos 

o dia inteiro andando, então passaram pessoas e pedimos para avisar no INCRA. Aí 

o Jipe do INCRA veio nos buscar ali naquele local. Chegamos em Colorado 9 horas 

da noite famintas, levamos algumas coisas para comer na estrada, mas não dava para 

sair carregando as coisas nas costas, era pesado. Quando chegamos em Colorado, 

fomos direto no INCRA planejar a reunião do dia seguinte. Eu lembro que fiz a 

reunião numa igrejinha católica, ali onde é a igreja hoje. Só que era um espaço bem 

pequeno, chão batido. Ali nós fizemos a reunião recrutando as pessoas que tinham a 

escolaridade maior. Maria Aparecida, tinha 16 anos, mas ela tinha 8ª série. Tinha 

uma menina que se chamava Auxiliadora, tinha 17 anos também e tinha magistério. 

Cidinha (a professora Aparecida) foi só acompanhando uma colega dela, aí eu a 

convidei, perguntei se ela queria ser professora, ela disse que só tinha 16 anos, eu 

falei não tem problema. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

A professora Inêz contou que a mão de obra habilitada para o exercício do magistério 

era escassa no final dos anos 70 do século XX, o que os obrigava a buscar dentre a 

comunidade as pessoas que tivessem o maior grau de escolaridade. Professores com 

magistério eram raríssimos, outros poucos tinham a oitava série, mas a grande maioria tinha 

apenas a quarta série e muitos nem isso. 

 

A gente recrutava todo mundo que tinham mais conhecimento para dar aula. A 

forma de conseguir professores foi o recrutamento mesmo, de quem tinha maior 

escolaridade. A gente convidava, perguntava se queria ser professor. Assim nós 

recrutamos várias pessoas e começaram as primeiras escolinhas. Então eu fazia 

reunião e ensinava a ensinar, formação de professores [...]  o que a gente fazia era 

sair garimpando mesmo. Eu falo que fiz muito professor a facão, quer dizer, de 

forma bruta. Você já pensou pegar uma pessoa que tinha 3º ano, 4º ano e preparar, 
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ensinar a ensinar? (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 A professora Inêz já havia concluído o magistério, no Paraná e tinha experiência de 

sala de aula lecionando em Vilhena, então realizava, além do processo de recrutamento e 

seleção, o processo de formação em serviço das novas professoras, que geralmente nunca 

pensaram em ser professoras. 

Como é o caso da professora Lurdes, que compartilhou conosco sua experiência de 

ingresso no magistério. Foi possível perceber que várias das professoras entrevistadas 

relataram que inicialmente se negaram a assumir a função dizendo que não vieram para 

Rondônia para serem professoras e utilizam a expressão de que foram “pegas a laço” para dar 

aulas. 

  

Cheguei na região do município de Colorado do Oeste - RO em 1976, tinha apenas 

5ª série (ginásio), estudei em colégio de irmã e fui convidada de surpresa para 

lecionar. Insistiram muito, acho que foi o pessoal do INCRA, diziam que precisavam 

muito que eu assumisse a função de professora. Senti receio, achava que não estava 

preparada para dar aulas. Nós éramos leigos, professores leigos! Nos chamavam de 

professores leigos, nós sabíamos que éramos professores leigos, a gente não podia 

assumir uma coisa que a gente não era. O INCRA me ofereceu um contrato federal, 

para me convencer a dar aula, porque eu estava com muita dúvida, eles diziam: 

“Você pode assinar um contrato federal, você sabe o que é um contrato federal?” Ai 

Jesus! Aceitei, mas disse que se percebesse que não daria conta queria ser servente 

ou outra coisa. Não vim para Rondônia para ser professora. Vim porque um dia 

queria dar estudo para meus filhos, mas foi a coisa mais errada que fizemos. 

(STEFANNES, Lurdes Panisson. Colorado do Oeste – RO, 10 de junho 2018. 

Entrevista concedida a Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

  

 A professora Lurdes contou que tinha apenas 5ª série quando chegou em Rondônia, 

acreditava que aquele estudo não lhe valia nada. Após insistência do INCRA aceitou ainda 

que com receito tornar-se professora. Ao ser indagada sobre como se construiu professora ela 

contou que nos finais de semana as professoras se reuniam para estudar e planejar as aulas e 

que o que lhe ajudou um pouco foi o fato de que sua irmã era professora no Paraná, de onde 

veio e que por esse motivo teve, ainda que breve, uma experiência com a docência em turma 

multisseriadas na zona rural. O fato da professora Lurdes confirmar que migrou para 

Rondônia na esperança de dar estudo para os filhos, confirmou as informações de que era 

vendido uma imagem de coisas e serviços que não existiam no Território de Rondônia.  

O ingresso da professora Terezinha contou com uma espécie de prova seletiva 

aplicada pelo INCRA às candidatas ao cargo de professora para o município de Colorado do 

Oeste. A professora contou que possuía a formação de 1º grau e foi selecionada para lecionar 
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em turmas de 5ª série, no entanto, não iniciou o trabalho imediatamente porque teve medo de 

que a remuneração não fosse o suficiente para alimentar suas filhas.   

 

Em 1976, quando cheguei em Vilhena, estava acontecendo uma prova seletiva para 

ser professor em Colorado, na escola Wilson Camargo. A professora Inêz ajudou a 

aplicar a prova dada pelo INCRA. Fui fazer essa prova e quando a professora In êz 

viu a minha prova disse: “ah você vai pegar umas quinta série lá em Colorado”. 

Falei: “Quinta série! Eu só tenho o primeiro grau.” Ela disse: “mas lá embaixo não 

tem quase ninguém com formação”. Não comecei trabalhar, morei dois meses em 

Vilhena e fui para Colorado. Era maio de 1976. Em Colorado, só tinha a escolinha 

que Leia e Vera lecionavam. Vera tinha apenas uns 15 anos  e a escola era numa 

cabaninha. Em 1977, o INCRA começou chamar para trabalhar, mas, não trabalhei 

porque tava grávida e tinha criança pequena. Tinha medo de trabalhar e o dinheiro 

não dar nem para comprar o leite das filhas (risos). (PRADO, Terezinha de Jesus do 

- Vilhena – RO, 18 julho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira 

Nunes). 

 

A professora Aparecida, confirmou que participou da primeira reunião organizada 

pelo INCRA em Colorado do Oeste para tratar da Educação. Contou que os servidores do 

INCRA convidaram verbalmente algumas pessoas que conheciam e sabiam que tinham algum 

grau de escolaridade e que essa reunião aconteceu no local onde estava sendo construída a 

igreja católica matriz da cidade. Ela decidiu apenas acompanhar uma conhecida que estava 

hospedada em sua casa e foi participar da reunião, mas não tinha pretensões de se tornar 

professora, embora já tivesse terminado o ginásio e iniciado o magistério no Paraná.  

  

A partir de 1977 o governo, por meio do INCRA, iniciou a escola em Colorado. Na 

época, veio a primeira coordenadora de educação de Vilhena e fez a primeira 

reunião. Ao mesmo tempo também estava começando a construção da primeira 

igrejinha católica daqui. As primeiras reuniões, os primeiros planejamentos, foram 

feitos ali, os carpinteiros trabalhando, batendo madeira para construção da igreja e a 

gente fazendo o planejamento ali. Eu tinha apenas 16 anos quando vim, tinha o 

ginásio completo e começado a um semestre o magistério. Fiz magistério naquela 

época porque era um curso durante o dia e o científico era á noite e meu pai não 

deixava estudar á noite. Então minha família veio embora. Nessa reunião, fui apenas 

para acompanhar uma conhecida, não tinha intenção nenhuma na minha vida de ser 

professora. Tinha meia dúzia de candidatas, a maioria convidada pelo INCRA. A 

professora Inêz Will anotava o nome e o grau de escolaridade de todas em um 

caderninho. Só uma colega tinha o magistério, quando a professora apontou para 

mim eu disse: “Não, eu não vim aqui pra ser professora!” A amiga que estava 

comigo disse: “Menina, você tem ginásio, olha o pessoal que está aí como que está a 

situação deles”. A professora levou nossos nomes. Depois de uma semana marcou 

para começar e então iniciaram as orientações para fazermos o planejamento. 

Ninguém era professor, ninguém tinha experiência, começamos fazer o 

planejamento. O INCRA anunciou as matrículas para o pessoal e começou a 

aparecer os alunos. Era muita gente porque tinha muita criança. (OLIVEIRA. Maria 

Aparecida Vieira. Colorado do Oeste – RO, 25 de junho 2018. Entrevista concedida 

à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
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Se nas escolas da cidade as dificuldades eram grandes, os desafios impostos aos 

colonos coloradenses eram ainda maiores. A professora Aparecida relatou que o INCRA 

havia construído muitas escolas na zona rural visando fixar as comunidades rurais nos locais 

onde estavam e que este fator acabou forçando a contratação de professores praticamente sem 

critérios de seleção, de forma que bastava a pessoa chegar na comunidade e se estabelecer em 

um lote rural. Caso possuísse alguma aptidão ou conhecimento de leitura e escrita tornava-se 

professor. A professora Aparecida descreveu que: 

  

O INCRA construiu escolas de quatro em quatro quilômetros na zona rural. 

Conforme a pessoa chegava e recebia o lote ali perto, se soubesse ler e escrever era 

professor. Não importava o grau de escolaridade, desde que soubesse assinar o 

nome, ler e fazer alguma coisa foi sendo professor da zona rural. (OLIVEIRA. 

Maria Aparecida Vieira. Colorado do Oeste – RO, 25 de junho 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
  

Lima (1993) descreve que o II Plano Territorial de Educação elaborado para o 

quadriênio 1981/85, criou um plano de ação a partir de um diagnóstico que mostrava a 

situação muito caótica da educação no Estado de Rondônia. Dentre os principais problemas 

estava o número alto de crianças fora da escola e o déficit de escolas e servidores. Como 

medida corretiva, o governo buscou expandir a rede escolar e contratar professores para a 

zona rural e urbana, além de administradores escolares, supervisores, bibliotecários, zeladores 

e merendeiras.    

Assim, a professora Ivone, que havia abandonado o primeiro lote rural devido à 

doença da malária e à tomada de suas posses pelos vizinhos, foi morar em outra comunidade 

rural, próxima de seus pais e familiares. Contou que em Santa Catarina, onde morava antes de 

vir para Rondônia, era catequista, portanto quando chegou na nova comunidade e tinha uma 

igrejinha, começou a exercer atividades religiosas. Logo perceberam que ela sabia ler, 

escrever e que tinha desenvoltura no grupo. Como a professora que lecionava na escola rural 

dessa comunidade desejava mudar-se para a cidade, precisavam encontrar uma nova 

professora para substituí-la, então a convidaram para realizar uma prova de seleção para o 

cargo. 

  

Em 1981, depois de uns 6 meses que eu morava naquela comunidade da zona rural, 

o presidente da comunidade me procurou pedindo que eu lecionasse na escolinha 

rural Beija Flor. Ele disse que tinha uma das filhas que estava se candidatando a 

vaga de professora também. A professora que estava lecionando, na época, queria se 

mudar para a cidade e veio falar comigo. Afirmou que eu iria conseguir a vaga 

porque a outra menina, a comunidade não queria porque ela era fraca para dar aulas. 

Eu sentia receio e dizia que não tinha condições de assumir porque só tinha estudado 

até a 4ª série, mas ela me encorajou dizendo que eu sabia ler nos cultos da igrejinha 
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da comunidade, era catequista, bem desenvolvida, conversava bem, e que iria 

conseguir. Então vim para a cidade fazer o teste junto com outra candidata. Nos 

apresentamos ao secretário municipal de educação, ele pegou duas folhas de supetão  

na gaveta da escrivaninha e disse que eram nossas provas. Entramos em uma sala e 

fizemos o teste. Lembro que errei a silabação tônica na prova. O restante era 

separação de sílabas, plural, interpretação de texto. Em matemática foi avaliado as 

quatro operações. Tirei nota 78 e a outra candidata tirou 56, então virei professora e 

fui dar aula. Eu não tinha formação didática, creio que era intuitiva na maioria das 

vezes, me baseava no que vi meus professores aplicar comigo. (OLIVEIRA, Ivone 

Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à Marcia 

Jovani de Oliveira Nunes). 

  

 A narrativa da professora Ivone, como anteriormente da professora Terezinha, destaca 

a existência de um teste seletivo para ingresso ao cargo de professora em 1981. É possível 

perceber que algumas pessoas eram convidadas pelo INCRA para lecionar e que outras 

fizeram provas seletivas. Mais uma vez destaca-se a falta de critérios para seleção e 

contratação de professores. 

No caso da professora Ivone, existiam duas candidatas ao cargo de professora da 

escola rural Beija Flor, ambas indicadas pela comunidade. Então a Secretaria Municipal de 

Educação (SEMEC) realizou um teste seletivo, com questões de língua portuguesa e 

matemática. Nota-se que a comunidade exercia influência sobre a contratação e permanência 

dos professores na escola rural e que, mesmo não tendo formação didática, a professora 

esforçava-se muito para realizar suas atividades. Trabalhava por intuição e baseava-se nas 

suas experiências de infância como aluna.  

Pimenta (1999) e Cunha (1997) afirmam que identidade docente se constrói a partir de 

diversos saberes e referenciais; e que o saber da experiência baseado na observação dos 

professores, que o docente teve em sua trajetória escolar, auxiliam nessa construção. Barros 

(2013, p. 27) acrescenta que “o mestre ou professor era formado na arte do fazer, do praticar” 

e que “o professorado sem acesso aos programas ou conteúdos de ensino, aos materiais de 

ensino entre outros, fazia valer suas experiências na docência. Dosava a partir de suas 

observações o que poderia e deveria ser ensinado” (BARROS, 2013, p. 116). 

A foto a seguir é da escola rural Beija-Flor em 1986. Nessa escola, a camponesa Ivone 

realizou seu sonho de tornar-se professora. A foto é posterior ao período no qual a professora 

Ivone lecionou, sendo que a professora da foto, era sua irmã e chamava-se Ivani Terezinha, já 

é falecida. A escola era de madeira, pintada, coberta de telhas e possuía assoalho, a turma da 

foto é multisseriada e tem aproximadamente 24 alunos. No entanto, a professora destacou que 

eram bem mais alunos (cerca de 40 crianças).   

 



102 

 

 

Imagem 6: Escola Rural Beija Flor em Colorado do Oeste ( 1986) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Ivone Deunízia de Oliveira 

 

A professora Lúcia chegou à cidade de Colorado em 1978, mas como estava com 

filhos pequenos somente em 1981 decidiu procurar por emprego. Apresentou-se à secretaria 

municipal de educação a fim de trabalhar como zeladora, embora já tivesse uma breve 

experiência como professora no Paraná. 

  

Eu tinha estudado até a 7ª série no Paraná. Em 1981 fui pedir emprego de zeladora 

na SEMEC, fiz uma prova junto com outras candidatas. Tinha questões de 

matemática que envolviam as quatro operações e também redação e interpretação de 

texto. Eu fui muito bem nesse texto, tirei uma nota muito boa, ai a professora me 

chamou e disse: Missiatto a sua nota foi muito boa, você já foi professora algum 

dia? Falei que já, no Paraná. Então você vai ser professora. (MISSIATTO, Maria 

Lúcia. Colorado do Oeste - RO, 08 de maio 2018. Entrevista concedida à Marcia 

Jovani de Oliveira Nunes). 

  

A prova seletiva para ingresso no serviço público também foi descrita pela professora 

Lúcia que afirmou tê-la realizado com a intenção de ser zeladora, não professora, e que o 

resultado de sua avaliação influenciou na proposta para o cargo de professora. Ou seja, não 

era um teste específico para docência, era uma prova igual para todos os candidatos, 

independente do cargo pretendido, que abordava os conteúdos relacionados à matemática e à 

língua portuguesa, compreendendo redação e interpretação de texto. 

A professora Geci, que era OSD do Logos II, veio do Paraná para Rondônia em 1980. 

Já havia concluído o magistério e tinha experiência com sala de aula multisseriadas. Era uma 

raridade pessoas com tal qualificação, então antes mesmo que tivesse se adaptado à região, foi 

logo convidada para o exercício do magistério. Ela contou: 
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Vim do Paraná, só que eu já vim com o magistério, eu fiz lá. Cheguei em 1980, não 

fiquei 30 dias em Colorado, logo foram atrás de mim e disseram ‘Geci você vai para 

a escola’. Eu disse ‘Nossa Senhora do céu eu vou fazer o que na escola? ’ Comecei 

na escola Manuel Bandeira, daí fui para o Logos II. Eu já era professora no Paraná, 

trabalhava com 1ª a 4ª série no interior, à 20 km de minha casa, ia todo dia, com 

transporte coletivo. Eu trabalhava as quatro séries juntas. (FANTIN, Geci Justina da 

Rosa. Colorado do Oeste - RO, 25 de junho 2018. Entrevista concedida à Marcia 

Jovani de Oliveira Nunes). 
 

 A professora Terezinha também conta que não pensava em ser professora, ela 

também procurou trabalho de zeladora logo que acabaram de construir a primeira escola 

urbana no município, a Escola Paulo de Assis Ribeiro. 

 

Em 1978 tinham terminado a construção da Escola Paulo de Assis Ribeiro. Me 

apresentei na escola procurando um trabalho de zeladora, mas já haviam bastantes 

funcionários. Falaram que não estavam mais precisando. Então, a vice diretora, dona 

Aparecida D’Orázio, me deu o formulário para preencher, eu preenchi o formulário 

e quando entreguei, ela olhou e disse: ‘ você acha que eu vou colocar você para 

limpar ou cozinhar, você tendo a oitava série? Sendo que eu não tenho professores, 

eu tenho só dois professores com magistério e uma com oitava série’. Falei: ‘Ah! 

Mas eu não sei se eu me habilito’ e ela disse: ‘Você consegue sim, você vai ensinar’. 

Então foi assim, em 13/02/1978 começamos a trabalhar ali na Escola Paulo de Assis 

Ribeiro. Comecei com uma turma de 2ª série. Minhas colegas professoras, tinham 

duas com a 8ª série, duas que tinham magistério e as outras tinham 6ª série, mas 

também tinham professores até com quarta série trabalhando. (PRADO, Terezinha 

de Jesus do - Vilhena – RO, 18 julho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de 

Oliveira Nunes). 
 

A professora Inêz contou que quando a escola Paulo de Assis Ribeiro começou a 

funcionar, ainda não estava completamente pronta. Havia as aberturas das janelas, mas não 

havia as janelas propriamente ditas. No entanto, a demanda era tão grande que as aulas 

começaram antes mesmo da conclusão da obra da escola, seguindo o padrão do improviso. 

  

A escola Paulo de Assis Ribeiro, tava naquela fase -  só tinha o assoalho. Ela era 

uma escola de madeira, toda de madeira e em volta dela todinha e na área interna 

dela tinha varanda, em vez de pátio. Ela era alta do chão, o terreno era acidentado  e 

as crianças brincavam nessa varanda. Ela era em forma de U, tinha varanda por 

dentro e por fora, umas janelonas. Quando começaram as aulas ali, tinha só a 

abertura da janela, não tinha a janela, só tinha o assoalho, as paredes e o teto. Não 

tinha espaço suficiente, não estava toda construída, depois foram aumentando. 

(WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista concedida à Marcia 

Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Na foto a seguir, a professora Inêz (à direita) com outras duas colegas professoras. Ao 

fundo a escola Paulo de Assis Ribeiro, primeira escola urbana construída no município de 

Colorado do Oeste, que oferecia ensino de 1ª a 8ª série. 
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Imagem 7: Escola Paulo de Assis Ribeiro (1978) 

Fonte: Arquivo Pessoal da Prof Inêz Will. 
 

Embora uma das entrevistadas tenha afirmado que sentia vocação para ser professora, 

outra ter iniciado o curso do magistério ou vivido breve experiência como professora no sul 

do país, nenhuma afirmou pensar a docência como uma profissão na qual pudesse receber 

pela prestação de serviço à comunidade e viver desse trabalho. 

  

Na época, juro que eu não pensava em ganhar dinheiro. Eu queria apenas satisfazer 

aquela minha vocação de dar aula, lidar com aluno. Não pensei em dinheiro. Eu não 

pensei que poderia viver da educação de jeito nenhum. Tanto que o primeiro salário 

que ganhei, fiquei me perguntando, porque será que eles me pagaram tudo isso? Em 

relação a hoje, era muito dinheiro. Lembro que vim para a cidade e fiz compras, 

fogão, copa e outras coisas pra dentro de casa. Teve uma época que o contrato 

mudou de municipal para federal, nisso aumentou ainda mais o salário que já era 

alto. Só que primeiro eu fui professora municipal 8 horas, depois meu contrato 

passou a professora estadual 4 horas e professora federal 4 horas, e acabou que o 

contrato federal puxou o estadual. (OLIVEIRA, Ivone Deunízia. Colorado do Oeste 

– RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
  

No final dos anos 70 do século XX, alguns Estados ainda eram Territórios Federais. 

Tanto a Constituição brasileira quanto Lei n. 5.692/71, destacavam que a educação nos 

Territórios Federais era de responsabilidade do Governo Federal (BRASIL, 1974). A 
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professora Aparecida confirma que “o contrato era federal, porque era do antigo Território 

Federal de Rondônia, nós somos do ex-território, e os territórios eram bancados pelo governo 

federal”.  

A professora Lúcia descreveu suas impressões sobre a remuneração docente, “salário, 

eu penso que no começo era mais que hoje, dava pra comprar muita coisa, hoje as coisas são 

mais difíceis. Era muito, era muita coisa, ou parecia muito”. A professora Geci garante que 

“na época a gente não pensava em salário, ninguém questionava o que ganhava. Meu primeiro 

salário era assustador, era muito, podia comprar muitas coisas, mas as coisas não eram tão 

caras como são hoje.” 

As narrativas sobre a remuneração docente evidenciam que todas sentiram-se 

surpresas diante do valor do primeiro salário. Na ocasião não compreendiam porque 

ganhavam tanto e afirmaram que o poder de compra era muito grande, se comparado aos dias 

de hoje. Para boa parte delas, tornar-se profissional da educação foi um divisor de águas em 

suas vidas, pois garantiu melhor qualidade de vida, tanto para elas como para a família. 

Apesar das referências bibliográficas apontarem baixo investimento financeiro na 

remuneração docente, por parte do governo, é possível observar que as entrevistadas nesta 

pesquisa descrevem, entusiasmadas, os valores de seus salários e principalmente, o poder de 

compra que seus honorários representavam. Talvez não seja difícil compreender tal ponto de 

vista se considerarmos que estamos falando de pessoas que vieram para o estado sem 

recursos, sem terra e sem perspectivas. 

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE)20F

21 em janeiro de 1985 o valor nominal do salário mínimo era de 

166.560,00, o que confirma as falas de algumas professoras de que o valor da remuneração, 

pelo magistério rural, era de aproximadamente um salário mínimo. 

A seguir, uma cópia do contracheque do cargo de professor de Ensino de 1º e 2º graus 

que data o mês de janeiro de 1985. O documento foi disponibilizado pela professora Lúcia 

durante a sua entrevista, que afirmou que esse valor era inferior para os professores leigos e 

superior para os professores que tinham melhor qualificação profissional.  

 

 

 

 

                                                 
21 Tabela dos valores nominais do salário mínimo período de 1940 à 1999 disponível em 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo_1940a1999.htm 
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Figura 4: Contra-cheque do Professor de Ensino de 1º e 2º Graus em Fevereiro de 1985 

Fonte: Acervo pessoal da professora Maria Lúcia Missiatto 

 

Considerando treze contra cheques fornecidos pela professora Lúcia, no período 

compreendido entre janeiro de 1985 e abril de 1986 e considerando o valor nominal dos 

salários mínimos disposto pelo DIEESE, foi elaborada uma tabela que destaca a oscilação que 

existia na remuneração das professoras. 
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Quadro 3: Remuneração docente no período de jan/1985 a abril/1986 

Data do  

contracheque 

Valor do  

contracheque 

Salário mínimo 

vigente 

Valor da  

remuneração docente em 

salário mínimo* 

04/1986 5.394,27 804,00 6,71 

03/1986 4.703,72 804,00 5,85 

02/1986 5.109.235,00 600.000,00 8,52 

01/1986 4.350.327,00 600.000,00 7,25 

12/1985 5.434.292,00 600.000,00 9,06 

10/1985 2.417.117,00 333.120,00 7,26 

09/1985 4.384.596,00 333.120,00 13,16 

08/1985 3.084.001,00 333.120,00 9,26 

06/1985 1.196.571,00 333.120,00 3,59 

05/1985 947.840,00 333.120,00 2,85 

04/1985 321.904,00 166.560,00 1,93 

02/1985 321.904,00 166.560,00 1,93 

01/1985 272.418,00 166.560,00 1,64 

Fonte: O quadro foi elaborado pela pesquisadora a partir dos documentos apresentados pela professora 

Lúcia. * O cálculo foi realizado dividindo-se o valor do contracheque pelo valor do salário mínimo vigente 

(valor da segunda coluna dividido pelo valor da terceira coluna). A última coluna estima (considerando o 

valor do salário mínimo vigente) o valor recebido pelas professoras. 

 

A quarta coluna, da tabela acima, evidencia uma oscilação muito grande entre as 

remunerações mensais em um curto período de tempo, pouco mais de um ano. A professora 

Lúcia explicou que “a gente não sabia ao certo quanto era que teria no final do mês. Quanto a 

gente ia receber? Cada mês era um tanto diferente”. A professora Ivone confirma que 

realmente elas não tinham muita certeza do valor que estava depositado em suas contas no 

final do mês, afirmou que:  

 

A gente tinha como referência o valor do último contracheque e mais nada. Como 

nesse período a inflação era grande, quase sempre vinha um valor X e se ficasse 

muito defasado, então jogavam um valor a mais. Então a gente recebia primeiro o 

salário e depois recebia a inflação do mês. (OLIVEIRA, Ivone Deunízia. Colorado 

do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira 

Nunes). 
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A professora Inêz contou que, em 1976, em Vilhena, não havia agências bancárias 

para realizar os pagamentos dos professores. Era preciso ir ao município de Ji-Paraná, cerca 

de 330 km, para receber. No entanto, como o trajeto era custoso por se tratar de estrada de 

chão, os professores faziam procuração para ela receber e, posteriormente, ela realizava os 

repasses aos professores. Como a professora Inêz tinha muito conhecimento e era articulada 

com vários órgãos do Estado, ela utilizava-se de carona nos aviões da FAB para buscar os 

pagamentos dos colegas em Ji-Paraná. A professora afirmou que o valor do salário de um 

professor era um salário mínimo, sem descontos de impostos. 

 

A gente ganhava um salário mínimo. Não tinha desconto, não tinha nada. Era um 

salário mínimo líquido. A gente recebia em Ji-Paraná. Vilhena não tinha banco e o 

trajeto de Vilhena a Ji Paraná demorava até um dia, uma noite porque era estrada de 

chão. Mas normalmente eu pegava carona no avião, no búfalo, o avião da FAB. Eu 

saía com dinheiro do pagamento de todo mundo. Pensa, sozinha! Todo mundo sabia. 

Era um risco! Eu tinha procuração dos professores daquela época de Vilhena, era em 

1976 e 1977.  (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista concedida 

à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Fato semelhante ocorreu em Colorado do Oeste, no início das atividades educativas, 

por volta de 1978, como ainda não havia agência bancária para realizar os pagamentos 

mensais dos professores coloradenses, eles precisavam ir para a cidade de Vilhena para 

receber, mais de 85 km.  

 

Em maio de 1978, vim receber meu primeiro salário em Vilhena porque não tinha 

como receber em Colorado. Não tinha banco. Na época, eu acho que era uns 300 

cruzeiros, equivalia a um salário mínimo. Não deu muita coisa não, sei que com a 

metade do salário eu comprei uma panela grande porque eu só tinha panela pequena 

(risos). Em outubro de 1978, abriu o banco Bamerindus e Bradesco em Colorado. 

Então, passamos a receber por lá.  (PRADO, Terezinha de Jesus do - Vilhena – RO, 

18 julho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 

A professora Inêz contou que nessa época, não havia nenhum contrato formal de 

serviço entre os professores e o órgão do Estado, que o MEC era responsável pelo envio do 

recurso para pagar os professores, mas não havia qualquer vínculo empregatício. Esse fato 

prejudicou, posteriormente, a averbação por tempo de serviço dos professores que não tinham 

como comprovar o serviço prestado ao Estado. Não haviam documentos, os acordos foram 

firmados apenas verbalmente. 

 

Naquele tempo, não tinha contrato, era um recurso que o MEC enviou. Não sei que 

recurso era esse. Sei que, quando fomos averbar nosso tempo de serviço, ninguém 

que trabalhou pelo MEC conseguiu averbar. Não contou, pois não tinha vínculo 

empregatício. Não tinha nada. Era de boca, verbalmente. Os professores 

trabalharam, mas sem um vínculo, os que trabalharam de 5º e 6º ano eram hora aula, 
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os que trabalhavam do 1º ao 4º ano era pelo MEC. Para ser da CLT, ser celetista, 

tinha que passar por concurso. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. 

Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 

 

Sobre os contratos de trabalho dos professores das escolas rurais de Colorado, a 

professora Inêz contou que recebeu do INCRA apenas uma lista com os nomes dos 

professores de Colorado. Sua função era encaminhar os nomes para a SEDUC, em Porto 

Velho, para autorização e posterior remuneração dos professores. 

 

Eram os moradores que indicavam a pessoa que iria dar aula. Eles mandavam a lista 

para mim, literalmente, lista no papel. O pessoal do INCRA que trazia a relação dos 

alunos, idade, ano e já uma pessoa para dar aula. Tinha gente que tinha a 3ª s érie, 

isso na zona rural, mas era o que tinha. O INCRA trazia a lista para mim, em 

Vilhena, com o nome dos professores e eu mandava o nome para a SEDUC. Eles 

autorizavam e saía o pagamento. Nesse tempo, o pagamento desses professores era 

realizado em Vilhena. Era um salário mínimo. Parecia muito porque a gente fazia 

tanto com ele, mas era um salário mínimo. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 

agosto 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Apesar das referências trazerem informações de que a assunção da carreira do 

magistério, pelas mulheres, ajudava a compor o orçamento familiar, nessa região era 

praticamente a professora que mantinha as despesas do lar. Ela muitas vezes era responsável 

pelo principal provimento familiar. 

Algumas professoras destacaram a participação dos maridos nas atividades 

relacionadas às escolas onde trabalhavam, seja para mapear alunos e compor as turmas na 

escola, seja para buscar, transportar e fazer a merenda escolar. Novamente podemos entender 

que diante da pobreza e das limitações para se trabalhar nas terras, que por sua vez não eram, 

na maioria das vezes, as melhores. Era mais vantajoso aos maridos auxiliar no trabalho da 

esposa e garantir o sustento com o seu salário. 

  

Em 1979 eu trabalhava na cidade em Colorado. Então, meu marido fez um 

levantamento, lá nos sítios vizinhos ao nosso, para ver  quantas crianças tinham. Ele 

contou cerca de trinta e oito a quarenta e duas crianças. Daí, esperei minha filha 

nascer e fui para o sítio no lombo de uma mula. Ela no braço e a mula levando as 

panelas e as traias. Eu mudei para o sítio e fiquei lecionando lá. (PRADO, Terezinha 

de Jesus do - Vilhena – RO, 18 julho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de 

Oliveira Nunes). 

 

Na zona urbana também houve participação dos maridos nas atividades de educação. 

A professora Inêz contou que em 1980, quando foi iniciar as atividades da segunda escola na 

cidade - a Escola Manuel Bandeira, não havia ninguém para fazer a instalação elétrica, então, 

o marido da professora realizou o serviço. 
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A escola Manuel Bandeira começou a funcionar em 1980. Ela tava construída, mas 

não tinha ninguém para fazer a instalação elétrica. Não dava para ligar a energia. Aí, 

o governador foi para inaugurar, mas antes dele chegar, meu marido foi fazer a 

instalação elétrica para poder inaugurar a escola. Ele fez a instalação, mas foi um 

trabalho pago. Naquele tempo não tinha energia elétrica nas residências em 

Colorado. Essa energia foi oferecida para a escola, por um gerador autônomo, 

movido a óleo. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

O recrutamento, seleção e contratação dos profissionais da educação coloradense se 

dava por meio de nomeações e designações que estavam inicialmente sob a responsabilidade 

do INCRA. Essas nomeações posteriormente tornaram-se efetivas. Não havia critérios sobre a 

formação escolar mínima exigida para o cargo de professor. Somente a partir da constituição 

do Estado de Rondônia, em 1981, iniciam-se as cobranças para o cumprimento da LDB 

5.692/71 e, portanto, o surgimento do apressado projeto de formação Logos II. 

A figura das escolas do município de Colorado do Oeste, em especial das rurais, na 

década de 1970 e início de 1980, refletiam locais improvisados e inapropriados, com pouca ou 

nenhuma infraestrutura física para atendimento, tanto do alunado como das professoras. O 

sexo feminino representou a maioria do professorado da época.  

A escassez de mão de obra qualificada para exercer as atividades públicas nos diversos 

setores, principalmente saúde, educação e segurança, fez com que o INCRA promovesse 

ações que, na maioria das vezes, apenas maquiavam as situações e problemas. Os improvisos, 

principalmente na área da educação, não resolviam, mas funcionavam para silenciar as 

reclamações das comunidades rurais, pois mesmo não havendo professores habilitados e 

escolas com infraestrutura adequada, a população rural tinha a cada 4 km uma escola com 

professora. O que neste contexto era apresentado como a única coisa possível de se fazer. 

As ações emergenciais desenvolvidas pelo INCRA no âmbito da educação, voltadas à  

contratação de professores leigos, não estavam de acordo com as determinações da LDB 

5.692/71 que exigia a formação mínima para o exercício do magistério. Portanto, o governo 

precisou desenvolver novas estratégias, também emergenciais, para capacitar os professores 

leigos. Lima (1993, p.21) destaca que o governo buscou solucionar os problemas da educação 

oferecendo o projeto Logos II “um programa de capacitação e habilitação de docentes [leigos] 

e de construção de prédios escolares”. 

Embora Barros (2013, p.73) tenha retratado a educação mineira do período 

republicano (1899-1911), é possível encontrar pontos muito semelhantes na educação 

rondoniense dos anos 80 do século XX, quando o autor afirma que “a educação era entendida 
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como um dos alvos preferidos do Estado”, pois ligava-se diretamente ao discurso de 

desenvolvimento econômico da região. Portanto, era utilizada como uma estratégia 

governamental para maquiar, mascarar e esconder problemas de outra natureza e 

complexidade, como questões econômicas, políticas e sociais próprias da abertura do novo 

Estado. Assim, o governo precisava da figura do professor para efetivar seu projeto político 

social de organização do novo Estado, fixando os migrantes na região. 

3.5 Processos formativos de qualificação pedagógica em serviço no final dos anos 70 do 

século XX  

 

 No final dos anos de 1970, havia muitas famílias que se deslocaram para a região do 

sul do Estado de Rondônia em busca das terras oferecidas pelo assentamento PIC-PAR. A fim 

de manter os migrantes na região, o INCRA construiu escolas e contratou professores sem 

habilitação pedagógica para lecionar. A professora Inêz contou que, após a Secretaria 

Estadual de Educação (SEDUC – RO) autorizar o funcionamento para 104 escolas, por volta 

de 1978, foi realizada uma formação pedagógica com os professores leigos. 

 No entanto, não havia recursos para investimento na formação dos professores. Os 

professores formadores assumiram a responsabilidade de realizar essa formação sem receber 

nada pelo trabalho realizado. O convite para a formação trouxe, além dos professores da zona 

rural, toda a família desses professores, que ficaram alojados na escola urbana Paulo de Assis 

Ribeiro por cerca de dez dias. 

 

Em janeiro ou fevereiro de 1978, foram autorizadas todas as escolas. Eram 104 no 

total. Então, nós demos um curso, com a cara e a coragem, sem um centavo, aos 

professores das linhas. Só que naquela época Colorado era bem maior -  

compreendia o que hoje são as cidades de Cabixi, Cerejeiras e Corumbiara. Nós 

movimentamos o pessoal, tinha gente que andava 40 km, a pé, com cacaio nas 

costas. Os professores vieram todos, vieram até maridos, outros com filhos´. Deu até 

confusão. Nós mobilizamos os professores da escola urbana Paulo de Assis Ribeiro´. 

Quem podia hospedar em casa, hospedou. Quem não podia, fez alojamento na 

escola. Montamos uma cozinha na escola, eles trouxeram alimentos  e cozinhavam 

na escola. Nós demos uns 10 dias de curso. Ensinando a ensinar. Foi difícil porque 

nós tínhamos apenas um mimeógrafo a álcool que foi conseguido a muito custo. 

(WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista concedida à Marcia 

Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 Como não havia materiais didático-pedagógicos que norteassem o ensino e a maioria 

dos professores era leigo, a professora Inêz criou uma estratégia que utilizava dois cadernos 

para ajudar na elaboração e acompanhar o planejamento do ensino. Assim, os professores, 

tanto da zona rural como urbana levavam para sua escola um caderno no qual a professora 
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Inêz havia colocado as orientações para o trabalho. O segundo caderno ficava com a 

professora. Durante as reuniões mensais, trocavam-se os cadernos. A professora Inêz ficava 

com o caderno dos professores, para observar suas anotações e planejamento, e esses levavam 

o outro caderno, que tinha novas orientações sobre o planejamento do próximo mês. As 

atividades elaboradas pela professora Inêz também não tinham materiais de referência 

pedagógicas, tudo era construído a partir de sua experiência e criatividade. Não havia um 

currículo a ser seguido. 

 

Vou te dizer como funcionava, mensalmente. Olha só que judiação! (Demonstra 

tristeza). Esses professores vinham até Colorado, para uma reunião para ver diário e 

o planejamento. Os caderninhos entram nessa história. Nós demos um curso 

‘intensivão’ de tudo que tinha que ser ensinado no primeiro, no segundo, no terceiro 

e no quarto ano. Não havia material de referência. Era a partir de nosso 

conhecimento, do que sabíamos, da pouca bagagem que a gente tinha, do que fiz no 

magistério. Não tínhamos currículo para ser seguido, não tínhamos livros, não 

chegava livro. Então, cada professora tinha dois caderninhos. Elas traziam o do mês, 

deixavam comigo e levavam o que tava comigo, que eu dava uma olhada, para ver o 

planejamento delas e o que estavam fazendo. Eu não sei como eu dava conta disso. 

Eu era sozinha e esses caderninhos não eram só para as rurais, eram para todas as 

professoras. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista concedida à 

Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 A professora Inêz contou que em 1980, foi realizada uma outra formação de 

professores. Nessa foi possível contar com o apoio da Secretaria Estadual de Educação, que 

providenciou a remuneração dos professores formadores. A formação durou cerca de 30 dias 

e compreendeu um total de 300 horas. A escola urbana Manuel Bandeira serviu de alojamento 

para os professores rurais. 

 

Eu saí do cargo em fevereiro de 1980. E antes de sair nós fizemos outra formação de 

300 horas em 30 dias. Esse outro curso, já estava organizado pela SEDUC. Uma 

menina de Vilhena, chamada Marinez, foi a coordenadora e vieram outras pessoas 

de Vilhena dar o curso e eu. Eu ministrei a parte didática. Nós recebemos hora aula 

para dar esse curso. Fizemos alojamento na Escola Manuel Bandeira. Foi um curso 

muito bom. Tinha a parte de didática que era ensinar a planejar, eu lecionei sobre 

metodologia de ensino. (WILL, Inêz. Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 

 A professora Lurdes descreveu um pouco do que vivenciou nas rotinas de formação de 

professores. Confirmou que os professores das escolas rurais, literalmente, acampavam nas 

escolas urbanas e que, nas formações, havia direcionamento sobre as atividades de ensino que 

deveriam ser contempladas nas diversas séries.  

 

Nos treinamentos, as professoras que vinham das linhas acampavam no colégio, 

dormiam nas próprias salas de aula e cozinhavam na escola também. Os encontros 

eram sobre o que a gente tinha que trabalhar com cada uma das séries, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
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séries. O planejamento vinha pronto e tinha que fazer igual estava descrito. Fazer os 

meninos copiar e decorar. Coisa errada! (Balança a cabeça em sinal de negação e 

demonstra chateação consigo mesmo). O tradicional custou para sair. Por que que 

nós não sabíamos? As coisas que eram bem mais fácil. Depois que me tornei 

professora eu e minhas colegas professoras questionamos o fato de fazer os meninos 

decorar. Não achávamos correto, íamos descobrindo os erros, mas não podíamos 

fazer diferente. Só lá por volta de 1994/95 foi se abandonando o tradicional. 

(STEFANNES, Lurdes Panisson. Colorado do Oeste – RO, 10 de junho 2018. 

Entrevista concedida a Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 

 De acordo com a professora Lurdes, os professores formadores repassavam um 

planejamento a ser seguido. Como os professores cursistas não tinham formação didático-

pedagógica, limitavam-se a passar as atividades para que os alunos copiassem. Essa 

metodologia é descrita pela professora como tradicional e destacado que por diversos anos foi 

utilizado esse modelo de ensino. 

 

3.6 O projeto Logos II e o cotidiano escolar do professor leigo nos anos finais do século 

XX em Colorado do Oeste - RO 

 

Como medida corretiva e na tentativa de ofertar qualificação em serviço para os 

professores leigos, surgiram várias propostas e programas, das quais destaca-se o Projeto 

Logos II, como o primeiro desenvolvido no município de Colorado do Oeste na década de 

1980, que refletia em seu bojo a ideologia governamental centralizada que visava maximizar 

as economias e dar uniformidade à formação (CETEB, 1984). 

 Portanto, o Projeto Logos II foi apresentado como uma alternativa e possibilidade de 

formar e capacitar, em regime emergencial, em um breve período de tempo, o maior número 

possível de professores não titulados. Assim, o docente-cursista, ao concluir seus estudos no 

programa, estava habilitado em nível de segundo grau para exercício do magistério nas quatro 

primeiras séries do 1º Grau. 

O Território Federal de Rondônia foi escolhido dentre os diversos estados brasileiros 

para aplicação do Projeto Logos II, por ser um dos estados que apresentava o maior 

quantitativo de professores leigos em exercício. De acordo com Lima (1993), os professores 

leigos equivaliam a 33% do corpo docente total.  

 

Foram feitos na oportunidade estudos que procuravam identificar as Unidades da 

Federação em que havia alto índice de professores leigos bem como as 

possibilidades de comunicação, acesso e apoio que garantissem a execução do 

Projeto. Os estados da Paraíba e do Piauí e os Territórios de Rondônia, Roraima e 

Amapá evidenciaram condições favoráveis à deflagração do Logos I (BRASIL, 

1975). 
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 O sucesso do Projeto Logos I21F

22 estimulou a realização do Logos II, considerando 

ainda que o número de professores leigos no Brasil oscilava em torno de 200 mil. Por possuir 

experiência com a educação de adultos e com o ensino a distância, foi escolhido o Centro de 

Ensino Técnico de Brasília (CETEB) para executar o Projeto, compreendendo atividades de 

elaboração de material, treinamento de pessoal e avaliação do Projeto (BRASIL, 1975). A 

professora Aparecida contou que o Projeto Logos II foi uma tentativa de sanar as dificuldades 

educacionais diante de um quadro que evidenciava muitos professores que não apresentavam 

escolaridade nenhuma.  

 

Em 1980 eu terminei o magistério em Colorado, mas ainda havia muita deficiência 

de professores formados. Os professores que tinha, não apresentavam escolaridade 

nenhuma, nem mesmo o primeiro grau, eram pouquíssimos os que tinham o 

primeiro grau. Então, veio esse Projeto do Logos II, para sanar essa dificuldade [...] 

No Logos II, não importava a escolaridade, desde que fosse professor, tanto urbano 

como rural, mas urbano não era tanto porque tinha o magistério. Então eram mais os 

professores da zona rural. Tinha alguns professores das escolas urbanas que 

preferiam fazer o Logos II, mas a prioridade era para professores da zona rural, pois 

havia muitos sem formação. (OLIVEIRA. Maria Aparecida Vieira. Colorado do 

Oeste – RO, 25 de junho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira 

Nunes). 

  

Dessa forma o CETEB elaborou o Projeto Logos II em 31 disciplinas do núcleo 

comum e profissionalizante que somavam 4.010 horas de estudos distribuídas em 208 

módulos de formação (BRASIL, 1975). O Projeto Logos II destacava como ponto positivo do 

programa, a possibilidade de cada professor cursista estabelecer seu próprio ritmo de 

aprendizagem, pois o plano de atividades era diversificado e flexível. Os encontros com o 

professor orientador de ensino eram mensais e serviam para esclarecimentos de dúvidas em 

relação ao conteúdo proposto e aplicações de testes (BRASIL, 1975).  

A professora Aparecida contou como era realizado seu trabalho como professora 

formadora do Projeto Logos II. Ela assumiu o cargo denominado OSD - Orientadora e 

                                                 
22 PROJETO LOGOS I – No final dos anos 70 do século XX alguns estados ainda eram Territórios Federais. 

Tanto a Constituição brasileira quanto Lei n. 5.692/71, destacavam que a educação nos Territórios Federais era 

de responsabilidade do Governo Federal, cabendo-lhe qualificar os docentes. Diante de um contexto de 

“aproximadamente 200.000 professores leigos (não titulados), em exercício do magistério, nas séries iniciais das 

escolas de 1º grau” (BRASIL, 1974) tanto nos territórios federais, quanto nos estados, o governo federal por 

meio do Departamento de Ensino Supletivo do MEC criou o Logos I, um projeto piloto experimental para a 

formação de professores não habilitados que estavam lecionando. O projeto justificou-se por meio da alegação 

de que através das formas tradicionais de ensino-aprendizagem nas escolas regulares não seria possível 

desencadear o processo de habilitação, pois era antieconômico e impossível em nível administrativo retirar da 

sala de aula, para treinamento, todos os professores leigos que estavam atuando, a solução do problema deu-se 

por via estudo supletivo que proporcionaram condições de habilitar o professor leigo em serviço, sem retirá -lo da 

sala de aula, com características de baixo custo e alta rentabilidade, capaz de, quantitativa e qualitativamente, a 

médio prazo, habilitar os professores leigos em exercício nas escolas brasileiras de 1º grau (BRASIL, 1974). 
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Supervisora Docente e atuou no município de Colorado do Oeste; descreveu a forma como 

era organizado o programa modular que primeiro apresentou todas as disciplinas da base 

comum e num momento ulterior as disciplinas para formação profissional do docente. 

Observou que os materiais eram auto formativos e permitiam aos professores estudarem 

sozinhos em suas casas. 

 

O nome do nosso cargo era OSD - Orientadora e Supervisora Docente. Quanto ao 

nosso trabalho de supervisão e orientação, nós auxiliamos os professores pelos 

módulos. Eles eram direcionados, auto formativo, os professores levavam o material 

para estudar em casa. Os módulos começavam do número um que era “Técnicas de 

Estudo”, então vinham todas as disciplinas básicas: português, matemática, história, 

geografia, ciências, química, física, etc. Todas as disciplinas básicas da educação 

geral. Depois vinham as disciplinas didáticas, profissionais. A gente trabalhava o 

sábado com eles, a segunda fechávamos, porque no sábado eles vinham. Era o dia 

que eles não trabalhavam nas escolas, então eles vinham para a cidade e 

aproveitavam sexta o dia inteiro, a noite e sábado até uma da tarde. Pra ajudar eles, 

às vezes a gente ficava até as cinco da tarde. Então era assim, o cursista pegava o 

material, estudava em casa, aí por exemplo, a disciplina de matemática, como a 

gente não era professor de matemática, éramos pedagogas, a gente pedia algum 

professor de área específica às escolas, eles sempre cediam. Então, marcamos um 

dia com todos os cursistas vinham, dava aquela aula, tirava dúvida com o professor 

da área, aí eles vinham e pegavam a prova para fazer. (OLIVEIRA. Maria Aparecida 

Vieira. Colorado do Oeste – RO, 25 de junho 2018. Entrevista concedida à Marcia 

Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 Nota-se o empenho das professoras formadoras em buscar parcerias com outras 

escolas a fim de que os professores das áreas específicas pudessem prestar apoio aos 

professores cursistas e dirimir dúvidas de aprendizagem, bem como a sensibilidade e a 

disponibilidade de flexibilizar suas cargas horárias semanais de trabalho no sentido de 

adequar-se da melhor forma possível à demanda dos professores das escolas rurais. 

Além do programa de disciplinas oferecidos pelo Projeto Logos II, havia a 

possibilidade de eliminar as disciplinas da base comum através nos chamados “Provões do 

Supletivo”. Portanto, vários professores utilizaram essa estratégia como uma forma de 

acelerar a formação. Nos provões era possível eliminar as disciplinas sem necessariamente ter 

que cursá-las regularmente pelo programa do Logos II. As provas eram aplicadas pelo 

Supletivo. A professora Aparecida, que era orientadora e supervisora do Projeto Logos II em 

Colorado do Oeste, descreveu como ocorria esse processo: 

 

Para as disciplinas básicas, tinham os Provões do Supletivo, no qual os professores 

poderiam eliminar disciplinas sem precisar fazê-la pelo Logos II. Portanto, as do 

núcleo comum se não quisesse fazer pelo Logos II ou se já tivesse o segundo grau, 

eliminava [...] mais tarde, apareceram alguns professores que tinha o científico, 

então só fizeram a parte pedagógica. Mas isso foi muito mais tarde, por volta de 

1986. (OLIVEIRA. Maria Aparecida Vieira. Colorado do Oeste – RO, 25 de junho 

2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
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 Dessa forma, os Provões do Supletivo auxiliaram e aceleraram o cumprimento das 

disciplinas obrigatórias, para a professora Ivone. A formação pedagógica ocorreu por meio do 

Programa Logos II, no entanto, ela eliminou algumas disciplinas nos provões do supletivo. 

Descreveu que sentiu uma falha em seu aprendizado, principalmente no período entre a 5ª e a 

8ª série, pois quando entrou no Programa do Logos II ela tinha a 4ª série. Em seu 

entendimento, o Logos II dava a formação do ensino médio junto com as disciplinas 

profissionalizantes, mas não fez o resgate dos conteúdos do ensino fundamental de 5ª a 8ª 

série, que ela não cursou e isso lhe fez falta. A professora contou que ficou insatisfeita com a 

eliminação da disciplina de Língua Portuguesa pelo provão, porque não se sentiu avaliada na 

totalidade de seu conhecimento. 

 

Minha formação para o magistério ocorreu em serviço, por meio do Logos II. No 

início eliminei algumas disciplinas por meio dos provões, mas o que me deixou 

perdida, que fracionou meu estudo, que ficou como lacuna na minha aprendizagem, 

foi da 5ª série ao magistério porque fiz os provões que vinham, que hoje é EJA. Eu 

tenho uma nota que eu não me conformo com aquela nota, que é de português, está 

no histórico do Logos II, nota 50 para português (expressa tristeza na face e na voz) 

porque foi um apanhado de tudo, dos trinta módulos do Logos II. Veio tudo numa 

prova que era o provão e eu passei com 50. Então passando com 50 eliminava e eu 

já tinha feito 12 módulos do Logos II de português. Mas como passei com 50 optei 

por largar e avançar. Mas eu não me conformo porque em português eu sempre fui 

bem. Era melhor que matemática ou qualquer outra matéria e fiquei com essa nota. 

Também eliminei história, acho que geografia também, foram três ou quatro 

matérias eu eliminei pelo provão. (OLIVEIRA, Ivone Deunízia. Colorado do Oeste 

– RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Para cada disciplina eliminada pelo Provão era conferido um atestado que validava sua 

conclusão. A seguir um dos Atestados de Eliminação de Disciplina do 2º grau ofertado pela 

Divisão de Ensino Supletivo de Colorado do Oeste - RO em julho de 1986. O atestado declara 

que a professora Ivone está aprovada nas disciplinas de Português e Geografia tendo em vistas 

os resultados obtidos nos exames supletivos realizados a nível de 2º grau, no ano de 1985, nos 

termos do Art. 26 da Lei Federal 5692/71. 
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Figura 5: Atestado de eliminação das disciplinas de Português e Geografia 

Fonte: Arquivo pessoal da professora Ivone Deunízia de Oliveira 

  

  O Art. 26 da Lei Federal 5692/71 descreve que os exames seletivos possibilitaram o 

avanço nos estudos nas disciplinas relacionadas ao núcleo comum. No entanto, limitava a 

idade do aluno à possibilidade de conclusão para as etapas de 1º e 2º graus, sendo que, 
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cursistas maiores de 18 anos poderiam realizar exames para a conclusão do 1º grau e maiores 

de 21 anos exames para conclusão de 2º grau.  

 

Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo resultante do núcleo 

comum, fixado pelo Conselho Federal de Educação, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter regular, e poderão, quando realizadas para o exclusivo efeito 

de habilitação profissional de 2º grau, abranger somente o mínimo estabelecido pelo 

mesmo Conselho. § 1º Os exames a que se refere êste artigo deverão realizar-se: ao 

nível de conclusão do ensino de 1º grau, para os maiores de 18 anos; ao nível de 

conclusão do ensino de 2º grau, para os maiores de 21 anos (BRASIL, 1971). 

    

 De acordo com os dados constantes no atestado de eliminação de disciplina 

apresentado anteriormente, a professora Ivone estava com 26 anos quando realizou o exame 

de Português. Portanto, estava devidamente dentro das conformidades da Lei Federal 

5692/71.  

   Ademais, o Projeto Logos II apresentava uma previsão de carga horária para ser 

cumprida como estágio, no entanto, os professores cursistas, que estavam atuando em sala de 

aula, eram dispensados dessa atividade. De acordo com a professora Ivone, a dispensa se dava 

porque o conteúdo que era destinado para o estágio era desenvolvido na própria sala de aula.  

 

Para nós que fizemos o Logos II e já estávamos trabalhando, não teve estágio nem 

relatório. A aplicação era na própria sala de aula. A gente vinha e fazia as aulas 

práticas na cidade para os professores avaliarem e dizer o que precisava ser mudado 

ou melhorado. (OLIVEIRA, Ivone Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 

2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 

O Projeto Logos II era desenvolvido por meio de encontros pedagógicos de 

treinamento mensais que visavam desenvolver as habilidades docentes referente a saber fazer 

pergunta, dar exemplos, aumentar a participação, variar a situação de estímulo e reforçar a 

aprendizagem. “Nos encontros pedagógicos, o cursista estuda em grupo, realiza atividades 

expressivas (jogos, danças, etc.) além de exercitar técnicas didáticas a serem utilizadas de 1ª a 

4 ª série do 1º grau” (BRASIL. 1975).  

A professora Aparecida contou que a primeira habilidade que trabalhavam com os 

professores cursistas do Logos II era a situação de variar estímulos. Então, em um primeiro 

momento as professoras formadoras preparavam uma aula e lecionavam para uma turma de 

professoras cursistas, com o objetivo de mostrar, na prática, o modelo de atividade que elas 

deveriam realizar. Posteriormente, as professoras cursistas faziam o planejamento de uma aula 

para apresentar em sala. 

 



119 

 

 

Então, a primeira habilidade era variar a situação estímulo. Nós preparamos uma 

aula para elas. Cada uma de nós preparava e dava uma aula para elas  em cima de 

uma habilidade para elas terem o modelo. Depois elas preparavam uma aula e 

apresentavam para nós. (OLIVEIRA. Maria Aparecida Vieira. Colorado do Oeste – 

RO, 25 de junho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 Parte significativa do tempo dos encontros de formação do Logos II era destinada ao 

chamado microensino, no qual os professores cursistas, de forma individual ou em grupo, 

sistematizavam, planejavam e, posteriormente nos encontros de formação, apresentavam 

algumas aulas para que as professoras formadoras pudessem observar, avaliar, orientar e 

sugerir metodologias para o ensino. A professora Aparecida contou sobre a apresentação das 

microaulas na perspectiva das professoras formadoras: 

 

Nós realizamos o micro ensino, os professores vinham realizar esta etapa depois que 

terminavam as outras. Era uma das últimas coisas. Eles preparavam a micro  aula, a 

gente orientava e corrigia o planejamento. Então, eles apresentavam aquela micro 

aula. Nós tínhamos uma ficha de avaliação e, conforme eles ministravam a aula, a 

gente ia avaliando em cima daquela ficha. Se o professor atendia todos os critérios 

daquela ficha ou uma porcentagem, ele passava para a próxima habilidade. Se a 

gente via que ele não tinha correspondido, chamávamos para explicar novamente. 

Ele voltava para reformular, fazer o reensino. O microensino compreendia cinco 

micro aulas, mas não lembro de todas as habilidades. Uma era variar situação e 

estímulo, então, ele preparava a aula com o conteúdo em cima dessa habilidade. O 

conteúdo era de 1ª a 4ª série. Geralmente eles davam aulas no sítio para as quatro 

turmas, em turmas multisseriadas. Então, como eram quatro habilidades e eles 

estavam com as quatro séries, geralmente a gente já combinava com eles para 

preparar uma de cada série. Eram eles que escolhiam um conteúdo, de acordo com a 

série, preparava o plano, o planejamento. A gente via se estava em cima, com o 

objetivo e conteúdo. (OLIVEIRA. Maria Aparecida Vieira. Colorado do Oeste – 

RO, 25 de junho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 As professoras Ivone e Lúcia descrevem como foram as atividades do microensino, na 

perspectiva das professoras cursistas, destacando que era um momento de troca de experiência 

entre professores cursistas e professores formadores. 

 

As aulas práticas do microensino eram realizadas na própria secretaria municipal de 

educação - SEMEC. Tinham salas destinadas ao Logos II e salas para o microensino. 

No microensino, a gente ia para uma sala com supervisora e cada um planejava e 

apresentava uma atividade didática. Por exemplo, para apresentar recreação e jogos, 

quem ficou com o tema iria desenvolver uma aula de como ele iria trabalhar, na 

escola, com recreação e jogos. Todos nós assistíamos e anotávamos as orientações e 

críticas do professor formador. Então, outro professor cursista apresentava como iria 

aplicar um conteúdo de língua portuguesa, matemática, geografia, etc. (OLIVEIRA, 

Ivone Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à 

Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

No Microensino eu apresentava aulas. Eu gostava muito de ciências. A gente 

organizava os planos e apresentava para os colegas mesmo. Os orientadores 

participavam também, davam instrução para nós. As aulas aconteciam na sala do 

Logos II, no CEEJA. Era obrigatório. As orientadoras é que ofereciam a formação. 
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(MISSIATTO, Maria Lúcia. Colorado do Oeste - RO, 08 de maio 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

O microensino foi considerado como a principal e mais significativa atividade 

desenvolvida no Logos II pelas professoras entrevistadas, pois permitiu através de 

experiências práticas a aprendizagem didática para o exercício da profissão docente.  

A partir da entrevista com a professora Terezinha, surgiram novos dados importantes 

para a pesquisa, pois ela encontrou em seus arquivos o Convite de Formatura da Primeira 

turma de formandos de Colorado do Oeste do Projeto Logos II. O documento mostra que no 

município, a primeira turma do Projeto Logos II formou-se em 1984 e que o lema da turma 

foi: “ONTEM o esforço no estudo/ HOJE, a alegria na vitória/ AMANHÃ, a realização no 

trabalho” (Convite de Formatura da 1ª turma de formandos do Logos II em Colorado do Oeste 

– 1984). 

 

Figura 6: Convite de Formatura da primeira turma do Projeto Logos II em Colorado do 

Oeste (Capa e Homenagens Oficiais) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Terezinha Prado 

 

Na página de homenagens oficiais do convite de formatura, é possível verificar as 

autoridades que compunham o quadro político da época em que foi realizada a formação por 
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meio do Projeto Logos II. Dentre elas, podemos destacar o presidente da república, General 

João Batista de O. Figueiredo e o governador do Estado de Rondônia, Coronel Jorge Teixeira 

de Oliveira.  

As professoras, Geci Justina da Rosa Fantin e Maria Aparecida Vieira de Oliveira, 

destacadas na página do convite de formatura do Logos II abaixo, foram colaboradoras desta 

pesquisa. Auxiliaram muito para a compreensão, tanto da execução do Projeto Logos II no 

município de Colorado do Oeste, como para o entendimento do contexto social no qual foi 

desenvolvida a formação. Destacaram os desafios e atividades desenvolvidas pelas 

Orientadoras e Supervisoras Docentes, chamadas de OSD e também as dificuldades que 

observaram nos professores cursistas. 

 

Figura 7: Convite de Formatura da primeira turma do Projeto Logos II em Colorado do 

Oeste (Corpo Docente - Professoras Orientadoras) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Terezinha Prado 

 

Nas demais páginas que constituem o convite de formatura da 1ª turma do Logos II em 

Colorado do Oeste, foi possível observar que as oito professoras que compuseram o corpo 
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docente do Projeto Logos II, formaram na primeira turma 41 professores. Esse grupo de 

professores ajudou a formar a base da educação do município e, por consequência participou 

ativamente na construção da sociedade coloradense.  

As professoras Lurdes Panisson Stefones, Maria Lúcia Missiatto e Terezinha de Jesus 

do Prado, formandas do Projeto Logos II, destacadas no convite abaixo, também foram 

colaboradoras desta pesquisa. A partir de seus relatos, foi possível compreender o cotidiano 

nas primeiras escolas que foram criadas no município de Colorado do Oeste e também a visão 

das professoras cursistas sobre o Projeto Logos II. 

 

Figura 8: Convite de Formatura da primeira turma do Projeto Logos II em Colorado do 

Oeste (Formandos de 1984)  

Fonte: Acervo pessoal da professora Terezinha Prado 
 

De acordo com dados documentais, a formação do Logos II foi oferecida pelo CEEJA 

do município, entre os anos de 1982 e 1996. Os registros no Termo de Expedição de 

Diplomas do Logos II comprovam que foram emitidos 237 certificados de conclusão do 

Logos II nesse período. Quanto ao gênero, há predominância feminina de 70,88%, ou seja, 

168 concluintes da formação Logos II eram mulheres.   

Ao longo das entrevistas, buscou-se compreender se as professoras percebiam relação 

entre o que aprendiam na formação do Projeto Logos II e o contexto social da zona rural onde 

estavam trabalhando. Apesar da formação do Logos II ser muito elogiada pelas professoras 

cursistas e formadoras, não houve um consenso. Algumas cursistas, como a professora Ivone, 

contam que havia um distanciamento entre o que ela aprendia no programa e o que ela tinha 
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que ensinar. Uma vez que o material do curso não foi preparado para as especificidades da 

educação rural e por serem professoras sem formação pedagógica, tinham dificuldades de 

adaptar o que aprendiam na formação ao que ensinavam no âmbito das escolas rurais. A 

professora Ivone contou: 

 

A formação oferecida por meio do Projeto Logos II auxiliou apenas parcialmente 

porque não era voltada para o rural. Oferecia um modelo de trabalho, mas a gente 

tinha que se adequar. A gente precisava trabalhar a nossa região, por exemplo, 

geografia. Trabalhar geografia de Rondônia, trabalhar ciências de Rondônia, 

trabalhar o que tinha em Rondônia. Isso o Logos II não nos ofereceu. Se você tinha 

experiência, você fazia. Senão, ia ensinando o aluno falando de metrô e outras coisas 

que vinham nos livros que não era a realidade, nem nossa nem dos alunos daq ui. 

Nos livros não havia valorização nenhuma da nossa região (a professora expressa 

voz com tom de insatisfação). Não havia muita relação entre a formação recebida 

pelo Logos II e a comunidade rural para a qual lecionávamos, pois, o aluno da zona 

rural, para começo de conversa, tinha atividades de colheitas, situação que os pais 

pegavam os filhos para trabalhar na lavoura também. E a gente prestava atenção que 

muitas vezes essas coisas, que disseram que era para gente ensinar, na verdade não 

interessavam ao nosso aluno rural. Ele se interessava mais em contar um assunto 

sobre os porquinhos, milho, galinha, bois, café, cacau, coisas da sua vivência. O 

Logos II não trazia isso. Com o tempo a gente começou a perceber que não 

precisava escrever, por exemplo a letra A maiúsculo em letra bastão (caixa alta). 

Poderia escrever em letra de mão (cursiva). Se tinha o nome João poderia colocar 

José, por exemplo. Aí fomos melhorando, contextualizando os conteúdos para 

nossos alunos porque primeiro era cópia fiel do livro. Fomos aprendendo com os 

treinamentos que tínhamos que falavam que o aluno precisava ter uma coisa 

palpável para ele, que não adiantava eu falar para o aluninho lá da zona rural, 

Joãozinho pegou seu carrinho de picolé e foi vender picolé, vendeu tantos picolés, se 

ele nem conhecia picolé. Nem a professora conhecia às vezes (muitos risos). 

(OLIVEIRA, Ivone Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 

A professora Lurdes teceu uma breve crítica com relação à forma com que as 

professoras cursistas eram avaliadas no projeto Logos II, destacando que apesar das provas 

não serem difíceis, nunca pediram que fosse escrito nenhum texto. Todas as provas do 

programa Logos II eram de múltipla escolha.  

 

As provas do Logos II, eram fáceis. Não era prova pesquisada, mas era de múltipla 

escolha. A gente pegava o material de uma disciplina de cada vez para estudar e 

depois fazia a prova. Era muito de assinalar, marcar xis. Nunca mandaram escrever 

um texto. (STEFANNES, Lurdes Panisson. Colorado do Oeste – RO, 10 de junho 

2018. Entrevista concedida a Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 

A professora Aparecida concordou com a professora Lurdes e afirmou que as provas 

eram muito mecânicas, não permitiam que os cursistas pudessem se expressar de outra forma. 

Descreveu que com relação à formação pedagógica, conseguiam dar suporte e auxílio aos 

cursistas, no entanto, com relação às disciplinas da base comum, até mesmo as professoras 

formadoras tinham dificuldades, pois tanto o material de ensino, quanto as provas, eram 
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elaboradas pelo CETEB e vinha uma chave de correção, um gabarito, para que fosse possível 

realizar a conferência das avaliações. Destacou que com o tempo os professores foram 

desenvolvendo estratégias coletivas, tanto para estudo quanto para burlarem as provas através 

de colas. 

 

Nas provas acho que a cola rolava. Por mais que a gente controlava, um fazia a 

prova, de repente copiava a prova (tinham muitos modelos) e podia fazer até três 

provas de cada. Por exemplo, o módulo de português eram 24 provas. Só que o 

módulo um ele tinha direito a 3 provas. A média era 8. Ele fazia a primeira prova (na 

prova tinha um código), então, se ele não passava, ele copiava aquele código. 

Quando ele estudava, vinha de novo, dizia “eu quero a prova de português e eu já fiz 

tal prova”. A gente ia na pasta dele, olhava o que ele já fez pra não dar a mesma 

prova, do mesmo módulo porque era o mesmo conteúdo. Mas a prova era diferente. 

Ele tinha direito de fazer até 3 provas. Se não conseguisse, ficava bloqueado por uns 

15 dias, até solucionar todas as dúvidas e fazer novamente. Quando voltava a fazer 

novamente, não tinha mais direito às três, era só aquela. Se não passasse, continuava 

bloqueado por mais um tempo. Podia até perder ou parar com o projeto, se não 

conseguisse sair daquela situação. Aconteceu um caso, mas era raro, porque a gente 

também não levava a ferro e fogo. A gente via a situação de cada aluno. Se você 

parar e olhar a dificuldade deles, a gente fazia papel de boba, mas também não 

deixava. Era muito difícil. As provas  didáticas eram boas porque a gente também 

entendia e podia ajudar, mas as da educação geral, química de segundo grau, física 

de segundo grau, matemática, até para nós era difícil. Os documentos vinham todos 

prontos feitos pelo CETEB, tudo pronto. A chave de correção vinha pronta também. 

Era muito mecânico, tudo muito mecânico. Às vezes, na prova, o aluno não tinha o 

direito de expressar. Era tudo ali no xis ou falso e verdadeiro. Era tudo muito 

mecânico, não como hoje que tem prova dissertativa que você lê e entende, o 

professor avalia muito aquilo que o aluno produz, desde que seja dentro. Mas era 

assim, tudo muito mecânico. (OLIVEIRA. Maria Aparecida Vieira. Colorado do 

Oeste – RO, 25 de junho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira 

Nunes). 
 

Nota-se que na verdade, a estratégia coletiva da cola foi desenvolvida pelos cursistas 

como uma defesa contra o bloqueio ou a perda do curso, uma vez que não conseguiam 

avançar em certas disciplinas, pois não tinham como esclarecer dúvidas. Algumas professoras 

contaram que a cola foi uma das formas que o grupo de cursistas encontrou para eliminar 

algumas disciplinas nas quais estavam ficando retidos por várias vezes seguidas, segundo as 

professoras, era muito difícil passar nas avaliações de química, física, filosofia e inglês. 

Portanto, quando terminavam a prova, anotavam as respostas em um rascunho. Caso fosse 

aprovado naquela prova, trocava as respostas com um outro colega. Assim, de acordo com 

suas aptidões, quem era bom em português trocava as respostas com outro colega que tivesse 

mais facilidade em química, por exemplo. O grupo se organizava também fora do espaço de 

formação oficial, tanto para estudar módulos do Logos II quanto para trocar as colas das 

avaliações. 
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No entanto, a prova não era o único obstáculo que se levantava à formação dos 

professores - As longas distâncias, a falta de transporte, as condições climáticas de Rondônia, 

que apresenta chuva por seis meses e seca pelos outros seis meses, as estradas em péssimas 

condições, somavam um conjunto de fatores que tornavam algo que já é difícil pela própria 

natureza do ensino à distância, ainda mais difícil e penoso.  

A professora Ivone contou que os cursistas vinham a pé de locais longínquos, 

levantavam muito cedo para poder chegar a tempo de participar do encontro. Descreveu que 

devido às estradas cheias de lama precisavam andar descalças durante o período chuvoso.  

 

Levantávamos 3 ou 4 horas da madrugada para chegar a tempo de participar. Isso 

porque eu morava mais próximo. Havia colegas que moravam 40, 50, 60 km mais 

longe que eu. Sem falar nas dificuldades enfrentadas por cada uma de nós. Tinha 

uma colega professora que não tinha nem a segunda série. Ela tinha muita 

dificuldade em tudo. O mais difícil era fazer a formação na cidade porque precisava 

vir a pé e ainda descalça, pois não dava para usar calçado de tanto barro na época 

das chuvas. Vínhamos resvalando no barro ou engolindo a poeira da seca. Na época 

das águas, coitada da colega Francisca, fazia Logos II comigo, vinha descalço 

também. Se para mim a distância era de uns 6 km até a cidade, pra ela dava uns 8 

km. Lembro de uma vez que estávamos vindo para formação, ela passou numa 

pocinha de água para lavar os pés e pra não pisar nas pedrinhas evitando se 

machucar. De repente resvalou e caiu no barro. Eu levei ela até um milharal, a roupa 

estava puro barro. Ela a tirou, enxaguei em uma outra poça de água menos suja, 

torcemos o vestido dela (gargalhadas entre o trágico e o cômico). (OLIVEIRA, 

Ivone Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à 

Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
 

Uma vez por mês, as professoras vinham participar das reuniões e formações na 

cidade. Traziam os filhos pequenos, ficavam na casa de parentes, ou conhecidos, ou colegas 

professores que moravam na cidade porque não tinham com quem deixá-los. A professora 

Terezinha descreveu que “era assim, uma vez por mês. Tinha que vir para a cidade nas 

reuniões, com cacaio nas costas e filho”. A professora Ivone acrescentou que além dos 

encontros de formação, tinham reuniões pedagógicas duas vezes no ano e essa era a forma de 

se conhecer o que acontecia nas escolas rurais, pois as visitas “in loco” eram raras. A 

professora Ivone contou:  

 

Tinham reuniões pedagógicas , geralmente no início e na metade do ano. No início 

do ano, passavam as normas do ano, os calendários escolares, páscoa, projetos de 

datas comemorativas, o que iria ser ensinado na grade de ensino durante o ano. 

Quase ninguém visitava a escola, pouquíssimas vezes os supervisores pedagógicos 

realizavam visitas. A maioria das coisas eram feitas por nós mesmos. Quando 

vínhamos para o núcleo de ensino na cidade, passavam-se todas as informações da 

escola, quantos alunos estavam frequentando, quantos desistiram, etc. (OLIVEIRA, 

Ivone Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à 

Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
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 A professora Ivone destacou a falta de acompanhamento nas escolas e que as 

professoras atuavam muito sozinhas, além de que todas as informações de relevância sobre as 

escolas eram repassadas à Secretaria Municipal de Educação – SEDUC pelas próprias 

professoras. A Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, também promoveu outras 

formações aos professores, que não eram consideradas obrigatórias, mas os professores 

sentiam-se na responsabilidade de fazê-las para poder atender e ajudar a comunidade, pois a 

figura do professor, naquela época, era evocada para tratar de diversos assuntos. A professora 

Ivone contou que o professor sempre deveria saber um pouco de tudo. 

 

Havia poucos recursos, mas a Secretaria Municipal da Educação organizava 

cursinhos e treinamentos. Nós vínhamos da zona rural à cidade para fazê-los. Tenho 

certificado de aleitamento materno, certificado de cursos que o pessoal da saúde 

vinha dar. Por exemplo, no caso de uma epidemia de malária, a gente era convocado 

para vir à cidade para um encontro, uma reunião de dois ou três dias, no qual 

pessoas de fora vinham para falar sobre aquilo ou então sobre alguma coisa nova 

que eles queriam implantar. Essas formações extras aconteciam na própria SEDUC. 

O estado, junto com o secretário de educação municipal, escolhiam monitores para 

ministrar esses cursos. Os cursos não eram obrigatórios, mas a gente se obrigava a 

fazer para aprender e atender a comunidade porque o professor, naquela época, era 

um pouco farmacêutico, um pouco mediador de todas as coisas, um pouco de tudo 

na zona rural. Então, tudo que precisavam falavam, vai lá falar com a professora. E a 

professora tinha que dar os pulos dela, se não sabia iria buscar saber (risos). 

(OLIVEIRA, Ivone Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jov 

ani de Oliveira Nunes). 
 

As professoras, que lecionavam nas escolas da zona rural, contam que suas atividades 

laborais diárias compreendiam muito mais do que ministrar as aulas. Como não existiam 

nenhum outro servidor na escola, eram as professoras que faziam a merenda, limpavam e 

organizavam a escola. A professora Aparecida contou que “além de professoras, eram 

merendeiras, faxineiras, tudo eram elas ali”. A professora Ivone colaborou contando sobre as 

atividades que desenvolvia na escola rural Beija Flor. 

 

Além da aula, fazia a merenda e lavava a louça dos alunos sozinha. Limpava a sala 

com a ajuda dos alunos porque não tinha água na escola. Os alunos puxavam água 

para beber da minha casa. Ficava uns 500 metros da escola. Então, eu era cozinheira, 

servente, professora, diretora, supervisora de mim mesma. (OLIVEIRA, Ivone 

Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à Marcia 

Jovani de Oliveira Nunes). 

  

 Como nesta época não havia livros ou outros materiais que pudessem dar apoio ao 

processo de ensino, e havia também muita escassez, inclusive de materiais didáticos, como 

quadro e giz. Na ânsia de resolver esse problema, a professora Inêz contou que, várias vezes 

chegou a pagar, do próprio bolso, a despesa com o transporte aéreo para levar livros para 
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Colorado porque era muito difícil levar materiais por via terrestre, devido as estradas 

precárias e com muita lama. No entanto, não havia recurso para tal feito. Se ela pretendesse 

realizar algo, tinha que arcar com as custas. 

 

Um ano, a Secretaria da Educação - SEDUC - RO mandou um tanto de livro, um 

caminhão de livro usado e colocou numa dessas salas em Vilhena. Pra levar para 

Colorado, eu pagava avião. Agora tu pergunta: “Recurso de onde?” “Quem 

pagava?” Quando não pagavam, eu tirava do próprio bolso. Em 1977, 1978 e 1979, 

eu fretava avião de Vilhena para levar o material para Colorado. Eles arrancavam os 

bancos e colocavam o material. Não tinha como não fazer. Eles não tinham nada, 

nem giz, faltava giz que só. Teve professor que fez giz de mandioca. (WILL, Inêz. 

Porto Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de 

Oliveira Nunes). 

 

 A falta de materiais didáticos para trabalhar era muito grande. A professora Lurdes 

confirmou a escassez de material e afirmou que ela foi uma das professoras que, não tendo 

giz, improvisou com a utilização de um giz feito do polvilho de mandioca ralada. Contou que 

“faltavam muitos materiais para o ensino, faltava tudo! O que mais faltava era giz para 

escrever no quadro, não tinha giz. Então tivemos a ideia de moer mandioca e fazer giz com o 

polvilho e deu certo”, comemorou com risos. Barros (2018) descreve essa mesma situação ao 

retratar a instrução pública primária mineira no período republicano (1899 - 1924), afirmando 

que os professores: 

 

Ora não se deparavam com estruturas físicas básicas, ora faltavam materiais 

didáticos, programas de ensino, mobília entre outros fatores que dificultavam o 

exercício do magistério. Muitas vezes, esses professores aprenderam a ensinar 

ensinando, na prática “pedagógica” diária. Outras vezes utilizavam métodos de 

ensino diversificados e também experimentados nos fazeres diários. O professor era 

um ‘prático’. (BARROS, 2018, p.166). 

 

As professoras precisaram utilizar-se da criatividade para trabalhar com materiais 

alternativos na região. A professora Terezinha também teve que adaptar materiais didáticos 

para iniciar as aulas em sua escola na zona rural. O quadro foi feito por um morador da 

comunidade, ele utilizou um pedaço da raiz de uma árvore. Além do quadro, faltava o giz e a 

professora improvisou a escrita no quadro com carvão do próprio fogão à lenha. 

 

O primeiro quadro que usei, foi o saudoso Sebastião Teixeira que fez de uma 

catana 22F

23 de figueira. Fez o quadro e a mesa. E como meu primeiro giz, usei carvão, 

porque eu não tinha giz. Quando tinha  merenda e materiais para levar para a escola, 

eram os pais que buscavam na cidade e levavam nas costas ou em burros até a 

                                                 
23 De acordo com a professora Terezinha a Catana é a parte da raiz da árvore que fica para fora da terra, com 

uma parte dessa madeira foi feito o seu quadro para dar aula. 
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escola. (PRADO, Terezinha de Jesus do - Vilhena – RO, 18 julho 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Como a professora Inêz coordenava as atividades educacionais no cone sul 

rondoniense, sentiu-se responsável por resolver os problemas que surgiram nas escolas. Na 

época em que a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC autorizou o funcionamento das 

104 escolas em Colorado do Oeste, o INCRA  construiu as nove primeiras escolas, mas 

construiu apenas os prédios. Essas escolas sequer possuíam um quadro para que os 

professores pudessem escrever. Então, a professora Inêz precisou, além da criatividade, 

utilizar-se dos contatos com pessoas que pudessem e estivessem dispostas a colaborar. 

 

Essas 9 escolas que funcionaram em 1977 junto com a Paulo de Assis Ribeiro, não 

tinha quadro. Tu sabe o que eu fiz? Vim aqui em Porto Velho, comprei tinta a óleo, 

fui na serraria do seu Honorino Dalla Valle. Ele cortou pra mim de mogno, fez 9 

quadros de 1,20m por 1m de altura, lixou e passou a tinta a óleo, para ir para as 9 

escolinhas que o INCRA construiu. Em 1979, abriu mais um tanto de escolas, parece 

que chegou em torno de 54 escolas e em 1980 eram 104 escolas. (WILL, Inêz. Porto 

Velho – RO, 06 agosto 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira 

Nunes). 

 

Além das dificuldades com escassez de materiais didáticos para o ensino, Barros 

(2013, p.59) descreve que nas escolas da zona rural de Minas Gerais como em Rondônia “na 

maioria das localidades, o ensino era composto por salas de aula com espaço reduzido; turmas 

diferenciadas ao mesmo tempo e no mesmo espaço, estudando programas diferentes, com 

graus distintos de complexidade” o que tornava ainda mais árduo o trabalho das professoras 

das escolas rurais. A professora Ivone relembrou como era sua prática e a rotina diária em sua 

escola rural. 

 

Em minha rotina com a turma, uma vez por semana fazia-se fila, cantava-se o Hino 

Nacional, entrava para a sala com eles e percebia onde parou o conteúdo e o que iria 

trabalhar naquele dia. Não tinha horário definido para o planejamento, era o que se 

resolvia programar e fazer conforme o rítmo que eles apresentavam. Era difícil 

caminhar, até colocar todos eles estudando  porque tinha que receber eles, dar boas 

vindas, passar no quadro para terceira e quarta série. A segunda série tinha uns 

poucos que copiavam, não sabiam transferir uma letra para outra e a primeira era 

tudo no caderninho. Tinha que passar tudo no caderno de cada aluno , no início eu 

utilizava só o livro, fazia cópia fidedigna do livro para o quadro ou para o 

caderninho dos alunos. Depois fomos aprendendo a criar. (OLIVEIRA, Ivone 

Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à Marcia 

Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 A professora Ivone contou que não havia orientação quanto ao preenchimento de 

documentos escolares, tais como, a frequência dos alunos. Como não havia diário para efetuar 

a marcação registrava de forma intuitiva em um caderno e repassava-o à secretaria municipal 
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de educação periodicamente. Com o tempo foram organizadas listas com o nome dos alunos e 

posteriormente a ficha individual dos alunos. A secretaria municipal recebia esses 

documentos dos professores uma vez por mês. 

 

A frequência dos alunos registrava da minha maneira (risos) em um caderninho 

xadrezinho. Não tinha diário. Era só o nome, quando vinha na secretaria municipal 

passava os dados. Aí criaram uma listona com a frequência dos alunos, depois 

fizeram a ficha individual dos alunos . A documentação escolar era levada, uma vez 

por mês, à secretaria municipal da educação - SEMEC. (OLIVEIRA, Ivone 

Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à Marcia 

Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 Quanto aos alunos a professora contou que era uma turma multisseriada de 1ª à 4ª 

série, com aproximadamente 32 alunos no período diurno e que no período noturno a 

professora se dedicava ao ensino de adultos em uma turma integrada. Quanto ao 

comportamento julga que os alunos eram disciplinados e respeitavam a figura da professora e 

que algumas poucas desavenças que aconteciam, na maioria das vezes era no recreio e eram 

resolvidas pela própria professora. 

 

Havia cerca de 32 alunos, numa sala multisseriada de 1ª à 4ª série de dia. À noite, 

era ofertada uma turma integrada para 22 alunos adultos. Os alunos eram 

disciplinados, mostravam respeito pela professora, mas sempre tinha alguma 

briguinha, então, era a gente mesmo que conversava com eles e eles paravam na 

hora. Alguns poucos brigavam na hora do recreio, mas em sala iam realmente para 

estudar. Alguns chegavam cansados, com sono, pois haviam trabalhado na lavoura. 

(OLIVEIRA, Ivone Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

 Com relação a estrutura física da escola, recursos didáticos e mobiliários da escola, a 

professora recordou que a escola era bem rústica, feita de madeira, sem acabamentos ou 

assoalho. As carteiras eram para um par de alunos.  A falta de assoalho prejudicava o 

nivelamento e equilíbrio das carteiras, que por ser para dois alunos, dava origem a várias 

desavenças na turma. 

 

A escolinha era de tábuas, sem acabamento em mata junta, o piso era de chão batido. 

Depois foi quebrando e quebrando e fazia aqueles torrões , como as carteiras dos 

alunos eram de dois em dois , os alunos mais danados colocavam a carteira deles sob 

os torrões para ficar mais alto (risos) e começavam a forçar para amassar o torrão, o 

outro caia, brigavam entre os dois. Então de vez em quando tinha que trocá-los de 

lugar (risos). A mesa e cadeira da professora não existiam. A professora sentava em 

qualquer canto (risos). Sobre nossos instrumentos de trabalho, recordo que tinha um 

quadro na medida de 1,20 x 1,00 m, bem pequeno, preto, pouco giz, livros velhos 

que não tinham para todos os alunos, serviam apenas para o professor se guiar, fazer 

alguma coisa. (OLIVEIRA, Ivone Deunízia. Colorado do Oeste – RO, 22 março 

2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
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 Não havia móveis para a professora. O quadro era bem pequeno, ainda mais se for 

considerado que a turma era multisseriada e que não havia livro didático para os alunos. Até o 

giz era escasso.  As professoras geralmente moravam próximas da escola que lecionavam, 

então realizavam o trajeto de casa à escola à pé.  

 Além de professora, Ivone era a catequista da comunidade do entorno da escola. 

Contou que a relação com os pais de seus alunos era de muito respeito e que mantinha sempre 

um bom relacionamento com essas pessoas. A comunicação da escola com a comunidade era 

constante, por meio de reuniões ordinárias, com conteúdos considerados mais oficiais e 

reuniões extraordinárias diversas, para repasse de informações julgadas de relevância à 

comunidade. Observou que grande parte dos pais eram parceleiros assentados pelo INCRA.  

Apesar de todas as dificuldades apresentadas, a professora Ivone demonstra que tanto 

a figura do profissional da educação, quanto da escola era muito respeitada pelos alunos e 

pela comunidade do entorno e que esse trabalhador era uma pessoa muito conhecida e 

respeitada, uma referência de conhecimento. As professoras também valorizavam o bom 

relacionamento com a comunidade e aproveitavam de datas festivas para promover a 

aproximação das famílias à escola. A professora Terezinha contou que gostava de realizar 

festas de comemoração do dia das mães, contava muitas vezes com a ajuda de algumas das 

mães para realizar o evento.  

 

Imagem 8: Comemoração do dia das mães da Escola Rural Raquel de Queiroz (1982) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Terezinha Prado 
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A foto anterior é da comemoração do dia das mães de 1982. Com a ajuda de uma das 

mães de alunos, a professora Terezinha fez um bolo enorme e convidou as mães para 

participar da confraternização Também estiveram presentes as crianças menores, que ainda 

não frequentavam a escola. Houve declamação de poesia para as mães e entrega de 

lembrancinhas que a professora havia confeccionado e depois a partilha do bolo. As 

atividades foram realizadas dentro da sala de aula. No entanto, como não havia energia 

elétrica na escola, tão pouco flashes na máquina fotográfica para o registro da foto anterior 

precisaram sair da sala de aula a fim de melhorar a luminosidade e garantir um melhor 

registro da imagem. 

Criatividade também foi uma das palavras utilizada pela professora Lúcia a fim de 

descrever as formas que utilizava para tornar mais atrativa e significativa a aprendizagem de 

seus alunos. De acordo com a professora, cada novidade ou curiosidade trazida pelos alunos 

para a sala de aula era aproveitada como uma oportunidade para o ensino e para a 

aprendizagem. Ela “despraticava” as normas, não se limitava ao que havia no planejamento 

que recebia, mas procurava dar voz ao aluno. 

 

Olha, eu sempre fui muito criativa. Plano de aula eu quase deixava de lado. O aluno 

pegava uma borboleta, eu ia trabalhar a borboleta, falava do sapo. Eu criava na aula, 

não ficava presa ao livro, eu criava muito mais. Eu tinha uma caixa de objetos, 

vários objetos, então, se o aluno falasse algo eu pegava na caixa algum objeto e 

trabalhava. Antigamente, vinham umas caixas grandes de bolacha que tinham o 

alfabeto, eu cortava as letras do alfabeto e levava pra sala. Eu fazia o material para 

levar para o aluno. Eu levava muitos objetos para a sala de aula. Se falavam da cobra 

eu pegava uma figura ou objeto de cobra, se falava do carrinho, vamos trabalhar o 

carrinho, relógio, etc. Tudo ficava bem real para eles. Usava recortes de jornais, de 

pessoas, fotos de pessoas, colocava no caderno deles, trabalhava o nome das 

pessoas. Nem sempre eu seguia ou fazia o conteúdo, os objetivos da aula. Mas 

através da minha caixa, trabalhava muita coisa com eles, eles aprendiam muito. Uma 

vez, trabalhei com a palavra vela, aqui se usava muita vela antigamente, foi uma 

aula linda aquela. Não esqueço essa aula. Eu coloquei fogo na vela, eu tinha a vela e 

o fósforo na caixa, foi muito boa essa aula. (MISSIATTO, Maria Lúcia. Colorado do 

Oeste - RO, 08 de maio 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira 

Nunes). 

 

O excerto da professora Lúcia mostra o quanto essa professora era desafiadora e à 

frente de seu tempo na construção de sua identidade docente. Ela aproveitava as deixas de 

curiosidade apresentadas pelos alunos e construía sua aula a partir dos interesses trazidos pela 

turma, fato que não era comum para a época que recomendava seguir à risca o planejamento 

estabelecido.  

Os momentos de recreação e jogos, que eram um dos módulos do projeto Logos II, 

eram muito esperados pelos alunos das escolas rurais. A foto a seguir foi descrita pela 
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professora Terezinha. Ela destacou que o momento registrado era o intervalo de recreação, na 

escola da zona rural Raquel de Queiróz e que “as crianças brincavam muito nos recreios, 

depois da merenda, gostavam de brincar de jogar bola, esconde-esconde e roda” e que 

algumas das brincadeiras eram aprendidas nos encontros de formação e ensinadas aos alunos. 

 

Imagem 9: Recreio da Escola Rural Raquel de Queiroz (1982) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Terezinha Prado 

 

 A foto evidencia um grupo de alunos, aproximadamente uma dúzia, em torno de uma 

bola. A bola era feita de sacolas plásticas, confeccionada pelos próprios alunos. A professora 

Terezinha contou que a escola não tinha bola, então os próprios alunos ou traziam de casa 

alguma bola ou faziam uma bola colocando várias sacolas plásticas uma dentro da outra até 

atingir o volume necessário. As traves do gol eram demarcadas pelos chinelos das crianças ou 
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com pauzinhos. O campinho não era área própria para a atividade, era apenas um espaço 

limpo no terreno próximo à escola. Quem não jogava, assistia da varanda da escola. A 

atividade era a preferida dos meninos, as meninas brincavam mais de roda e esconde-esconde. 

As professoras descreveram como receberam sua formação educacional na infância e 

foi possível perceber que várias das professoras tiveram vivências e infâncias na zona rural e 

isso as auxiliou muito na compreensão do contexto no qual estavam inseridas, pois se 

identificavam com os alunos para os quais lecionavam. Não eram alheias às suas necessidades 

e a suas formas de viver. Demonstravam compromisso e responsabilidade com a comunidade 

da qual pertenciam, compreendiam as lutas pela conquista da terra das famílias de seus alunos 

porque também elas faziam parte dessa gente que trabalha para conquistar um pedaço de chão 

para plantar e viver com os seus. Embora Caldart, Paludo e Doll (2006) tratem de contexto 

temporal diferente, é possível verificar que: 

  

São educadores e educadoras que têm vínculo direto  ou se identificam com a cultura 

camponesa, por isso, buscam um compromisso de trabalho com os sujeitos do 

campo [...] Caracterizam-se por serem trabalhadores e trabalhadoras que em luta 

buscaram e buscam a conquista da terra, camponeses, filhos e filhas de camponeses 

e também pessoas urbanas, mas que têm sua atuação no campo. Cabe ressaltar, de 

acordo com os dados das pesquisas, que esses educadores e educadoras tiveram a 

sua escolarização inicial no campo. (CALDART; PALUDO; DOLL, 2006, p.145). 

 

A professora Ivone descreveu um pouco de sua infância na zona rural e como foi a sua 

formação de 1ª a 4ª série no estado de Santa Cataria que a habilitou para tornar-se professora 

ao chegar em Rondônia. 

 

Minha infância foi muito simples, sou filha de agricultor e de dona de casa, portanto 

comecei trabalhar logo cedo, tanto na lavoura, ajudando tirar leite, quanto nos 

serviços de casa. O meu interesse pela educação nasceu logo cedo quando comecei a 

estudar na minha primeira escola. Era uma sala improvisada, num galpão  velho, eu 

tinha 9 anos completos, a professora chamada Altiva veio dar aulas ali. Foram 

apenas 6 meses de aula nesse lugar, então, no outro ano, fui para uma escola onde fiz 

todo meu primário. Nessa escola fui conquistada pela educação, sentia que a escola 

era meu lar. Chamava-se Escola Frei Henrique de Coimbra e localizava-se na 

comunidade Boa Esperança no município de Maravilha - SC. Era uma escolinha 

rural, em um povoadinho com meia dúzia de casas e uma bodeguinha 23F

24. Tinha uns 

40 ou 50 alunos, que estudavam em turma multisseriada. Como as duas professoras 

eram irmãs e a escola tinha duas salas, elas separavam as atividades, uma dava aula 

para 1ª e 2ª série a outra para 3ª e 4ª série. (OLIVEIRA, Ivone Deunízia. Colorado 

do Oeste – RO, 22 março 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira 

Nunes). 
 

                                                 
24 Bodega: uma pequena venda no vilarejo.  
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As professoras empenharam-se tanto no resgate de suas memórias e histórias de 

formação, que meses depois da entrevista, a professora Ivone apresentou-me a foto a seguir, 

que ilustrou seu excerto.  

 

Imagem 10: Escola Frei Henrique de Coimbra – Maravilha/SC (1969) 

Fonte: Acervo pessoal da professora Ivone Deunízia de Oliveira 

 

No lado direito e esquerdo da foto, pode-se observar as duas irmãs professoras, ao 

centro aproximadamente 60 alunos. A professora Ivone contou que esta foto não pertencia a 

seu acervo, mas que após remexer a memória com esta pesquisa a turma foi se reencontrando 

pelas redes sociais e telefones. Criaram um grupo no qual trocaram diversas fotos e marcam 

um possível reencontro presencial para a turma. 

As narrativas das professoras pioneiras na educação do município de Colorado do 

Oeste - RO permitiram perceber que muitas vezes as histórias contidas nos raros livros sobre 

história da educação rondoniense apresentam diferentes versões das contadas por elas. 

Destaca-se que não existem verdades absolutas nos documentos e que o estudo histórico da 

educação visa compreender o passado na perspectiva não apenas de descrever a realidade, 

mas principalmente, produzir novos conhecimentos que possam justificar e permitir novas 

interpretações do presente.  
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Foi possível constatar que a imigração pertencente ao terceiro fluxo migratório para 

Rondônia, foi propositalmente direcionada e colocada na região Sul do Estado pelos militares 

por meio da ação de projetos de assentamento e colonização do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e que os ditadores tinham conhecimentos e 

documentos que apontavam o potencial de fertilidade de todas as terras rondonienses. As 

melhores terras não foram destinadas aos pobres, que serviram de mão de obra farta e barata; 

os professores leigos foram contratados com pouco ou nenhum critério de seleção, não apenas 

para remediar a situação da educação, mas principalmente, porque eram necessários diante do 

projeto político social de organização do recente Estado fixando os migrantes na região. 
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4 DESAFIOS DOS PROFESSORES CONTEMPORÂNEOS NAS/DAS ESCOLAS 

RURAIS NO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE – RO 

 

Passava os dias ali, 

Quieto, no meio das coisas miúdas. E me encantei 

 (Manoel de Barros) 24F

25 

 

 A pesquisa histórica sobre a origem das escolas rurais coloradense evidenciou uma 

estratégia governamental para atrair e fixar as pessoas das outras regiões do Brasil no recente 

Estado de Rondônia, ocasionando o terceiro fluxo migratório, que teve grande relevância para 

o processo de colonização da região Norte. As pessoas que chegaram precisavam acreditar 

que havia assistência por parte do governo na região. Esse foi um dos motivos de se criar 

escolas rurais a cada quatro quilômetros no município de Colorado do Oeste, no final dos 

anos de 1970.  

Tal estratégia incentivou a migração de muitas famílias para Rondônia e efetivou os 

planos governamentais, no qual os pobres serviram de mão de obra farta e barata para colocar 

a floresta ao chão; pois, derrubar, destocar, queimar e plantar era considerado um trabalho 

difícil, caro e arriscado, frente às doenças e perigos da selva.  

Os pobres transformaram a floresta em campos, a área ficou limpa e propícia para o 

cultivo de pastagem ou plantios de monoculturas. O agronegócio não pede licença, é 

impetuoso, sempre precisa de mais espaços, manda sair da frente e deflagra o processo 

reverso, de expulsão do camponês das terras rurais.  

A escola, enquanto reprodutora da sociedade capitalista na qual se insere, cumpre seu 

papel deixando de existir nas zonas rurais. Se na década de 1970 vivenciou-se a criação de 

dezenas de escolas na zona rural para atrair e manter o camponês no campo, o que se pode 

perceber nos anos iniciais do século XXI é um movimento contrário.  

A extinção das escolas rurais favorece a também extinção do camponês, que vai para a 

cidade servir ao capitalismo como mão de obra barata, pois possui pouca ou nenhuma 

capacitação para o comércio. O serviço público presta um desserviço para a comunidade rural 

e a cultura capitalista completa o plano implantando o desejo no jovem camponês para que 

consuma seus valores. Grandes centros industriais já acabaram com as escolas rurais há muito 

tempo, boa parte das cidades vizinhas, a exemplo do município de Cerejeiras (que na época 

dos anos 1970 fazia parte do município de Colorado) acabaram há tempos com as escolas 

rurais. Percebe-se que são lugares nos quais o agronegócio se desenvolveu mais rapidamente 

                                                 
25 BARROS, M. Trecho de entrevista "Manoel de Barros faz do absurdo sensatez" ao Jornal Estado de São Paulo 

(18/10/97). 
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devido a própria estrutura geográfica - são terras mais planas e atraentes para a exploração 

agrícola.  

A região de Colorado do Oeste, mais montanhosa e local de início da colonização pelo 

projeto de assentamento do INCRA, resistiu um pouco mais. No entanto, a triste e histórica 

realidade é que em um período de menos de meio século é possível historiar sobre o 

magistério rural coloradense de sua origem à extinção. 

 

4.1 Da pesquisa histórica à pesquisa-ação  

 

A proposta de se desenvolver uma pesquisa histórica com vistas a intervir na realidade 

atual das escolas rurais por meio da pesquisa-ação, foi um desafio muito grande. Mas permitiu 

perceber a importância da historiografia da educação para a pesquisa-ação em educação.  

A primeira impressão que se tem é que se trata de duas pesquisas sendo desenvolvidas 

de forma concomitante, pois em um momento, houve uma investigação histórica, que levou a 

ouvir e levantar dados da década de 1970, quando o município de Colorado do Oeste estava 

vivenciando o processo de colonização. Foram construídas as primeiras escola rurais e 

ocorreu a formação dos professores por meio do projeto Logos II;  simultaneamente foram 

realizadas atividades de extensão voltadas mais propriamente dita à pesquisa-ação, dialogando 

com os professores das escolas rurais contemporâneas, buscando compreender seus problemas 

e anseios para definir coletivamente uma propostas de intervenção por meio da formação de 

professores.  

 O tempo foi acomodando o que parecia ser uma tonelada de informações diversas, 

mostrando que não havia ruptura. Ao contrário, não se tratavam de duas pesquisas, porque 

não existe separação entre passado e presente. O presente tal qual se apresenta, existe a partir 

de algo, o passado. Assim, o que se tem hoje é fruto ou consequência de ações ou escolhas de 

outrora. Freire e Nogueira (1989, p.43) justificam que “a história de nossa cidade é 

compreendida não apenas como deve ser, mas é uma história compreendida também como 

possibilidades dentro do mundo não acabado”. Assim, um período, uma era, uma história, não 

termina para que se comece a outra “a razão de ser da vida está se dando. E não está dada, 

nem terminada” (FREIRE E NOGUEIRA, 1989, p.43). 

 Brandão (2011, p.64) acrescenta que “a ousadia do fazer é que abre o campo do 

possível. E é o fazer - com seus erros e acertos - que nos possibilita a construção de algo 

consistente. Ousar fazer, se jogar no que se faz [...]” foi dessa forma que a Pesquisa-ação foi 

sendo aos poucos delineada, “mas não partimos do zero. Temos toda uma história que nos 



138 

 

 

possibilita vislumbrar pistas de caminhos” (BRANDÃO, 2011, p. 64). Enquanto era planejada 

a ação futura sempre se teve em mente que era importante saber onde se estava, mas também 

por onde se passou e o que passou.  

 A pesquisa histórica mostrou uma tradição de descaso público com a educação rural 

coloradense, desde seu princípio e que a falta de investimento em infraestrutura e estradas é 

um problema que nunca foi resolvido, que as poucas melhorias realizadas nas escolas rurais 

sempre custaram e ainda custam o dinheiro e o suor dos professores e da comunidade 

envolvida com a educação.  

Onde ainda existem escolas rurais, são sinais de resistência. Como dito por Darcy 

Ribeiro (1986) o que a educação brasileira vive não é uma crise, mas um projeto. O descaso 

com a educação rural mostra-se intencional, uma estratégia para forçar que os últimos 

camponeses se desliguem do campo. 

A escola rural, assim como a própria zona rural, possui suas especificidades, no 

entanto, a grande maioria das escolas foi construída ao longo da história seguindo-se o padrão 

de educação das escolas urbanas, desvalorizando-se os valores culturais, sociais, econômicos, 

ambientais e políticos dos camponeses. 

         O principal desafio da escola rural contemporânea é assumir-se na condição de 

instituição capaz de dinamizar as condições de existência social com as realizações da 

sociedade humana, um espaço de transformação, que já existe, mas que precisa ser valorizado 

e ampliado, não apenas em infraestrutura, mas em qualidade e em direitos, pois existe um 

conjunto de ausências a serem trabalhadas. 

 Diante do contexto de descaso e desmonte das escolas rurais é necessário defender 

políticas nacionais de educação rural, que possam fortalecer as escolas rurais e que defendam 

sua necessidade de estarem nos locais onde estão. Não obstante, cada vez mais nossos 

representantes legais defendem a extinção dessas escolas, justificando o alto custo para 

mantê-las considerando o baixo número de alunos. Famílias com menor número de filhos e 

incorporação de pequenas propriedades por grandes latifúndios têm sido destacadas como as 

principais causas pela diminuição do número de alunos nas escolas rurais. 

 

4.2 Políticas públicas para a Educação rural: a visão do camponês 

 

A maioria das pesquisas sobre educação rural aponta que as escolas rurais sempre 

seguiram o paradigma das escolas urbanas, que são consideradas sinal de evolução e 

progresso, em detrimento das escolas rurais que são caracterizadas como uma escola do 
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passado ou do atraso. Esta investigação foi realizada em duas Escolas Públicas Rurais e na 

Secretaria Municipal de Educação de Colorado do Oeste - RO a fim de coletar dados 

empíricos das fontes diretas, ou seja, agentes públicos, políticos e sociais da educação rural no 

município de Colorado do Oeste - RO. Castro, Gontijo e Amabile (2012) explicam que:  

 

Genericamente, entendemos que agente é aquele que age, que opera, que realiza a 

ação. No campo das políticas públicas, em específico, trabalhamos com as noções de 

agente público, de agente político e de agente social. O agente público é o indivíduo, 

pessoa física, que exerce uma função pública no âmbito do Estado [...]. O agente 

político é o indivíduo que exerce alguma função pública considerada superior na 

hierarquia da estrutura constitucional do Estado, tais como: 1) no âmbito do poder 

executivo: o presidente, o governador, o prefeito, e seus assessores diretos (ministros 

e secretários estaduais) [...]. O agente social é o indivíduo que opera uma ação no 

âmbito do sistema social, desenvolvendo ações específicas para a sobrevivência do 

sistema [...]. Destacamos que o professor vinculado a uma rede pública de ensino é, 

ao mesmo tempo, um agente público e um agente social. (CASTRO;  GONTIJO; 

AMABILE, 2012, p. 21). 

 

A partir desses conceitos, a investigação buscou oportunizar a manifestação de pontos 

de vista distintos, de acordo com a ação que cada um dos agentes realiza. Assim, participaram 

agentes públicos, políticos e sociais a fim de retratar, através de seus olhos, a realidade que 

permeia a educação rural no município de Colorado do Oeste.  

A história mostra que o processo de urbanização que deu origem as cidades, valorizou 

também os ideais burgueses e a educação acabou por refletir os anseios da sociedade 

capitalista dominante, desprestigiando o meio rural e aquele que nele e dele vive - o 

camponês. Para Faleiros (1991, p.19), “nas sociedades capitalistas avançadas há um discurso 

dominante: o da igualdade” que apresenta a perspectiva de promover o acesso universal de 

todos os cidadãos a bens e serviços, “é o mínimo oferecido a todos” por meio da promoção de 

oportunidades que garantem o acesso. O fato se dá mediante o “reconhecimento dos direitos 

da retribuição dos contribuintes e de participação política nos destinos da nação” 

(FALEIROS, 1991, p.20).  

 No entanto, em países que apresentam uma gritante desigualdade de classes sociais, 

como é o caso do Brasil, as políticas públicas deixam de ter característica universal e passam 

a ser políticas ‘categoriais’, pois se destinam a um determinado público alvo. Assim, Faleiros 

(1991, p.30) afirma que as ações e projetos instituídos pelas políticas públicas brasileiras “não 

significam uma garantia permanente e segura de um direito incontestável”, pelo contrário, são 

variáveis de acordo com a prioridade expressa pela ideologia do governo. Tal fato acaba 

originando um “sistema clientelístico de favores e vantagens” que muitas vezes ficam 

condicionados ao voto (FALEIROS, 1991, p.31). 
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 Para melhor compreensão e reflexão sobre o que são Políticas Públicas foi utilizada a 

concepção destacada por Castro, Gontijo e Amabile (2012) que as descrevem como toda ação 

de deliberação, providência e solução que tem como foco o atendimento do interesse da 

coletividade. 

 

Políticas públicas são decisões que envolvem questões de ordem pública com 

abrangência ampla e que visam à satisfação do interesse de uma coletividade. Podem 

também ser compreendidas como estratégias de atuação pública, estruturadas por 

meio de um processo decisório composto de variáveis complexas que impactam na 

realidade. São de responsabilidade da autoridade formal legalmente constituída para 

promovê-las, mas tal encargo vem sendo cada vez mais compartilhado com a 

sociedade civil por meio do desenvolvimento de variados mecanismos de 

participação no processo decisório. (CASTRO; GONTIJO; AMABILE, 2012, p. 

390). 

 

 Os autores coadunam que as políticas públicas são influenciadas por ideologias que 

norteiam a relação entre sociedade e Estado e são a forma de efetivar e materializar as ações 

intencionais da administração pública em favor de se alcançar um objetivo social. No Brasil 

ainda existe um esforço muito grande no sentido de promover a consolidação de políticas 

públicas, na contemporaneidade. Elas se apresentam com mais frequência na forma de 

incentivos temporários que estruturas fixas e duradouras. Assim, estão diretamente 

relacionadas ao período de gestão de um ou de outro governo. Iniciam e terminam na sua 

gestão.  

 As políticas públicas visam atender a diversos setores sociais. Nesta pesquisa, a 

investigação está voltada às Políticas Públicas Educacionais. Para Azevedo (2004, p.59), 

quando a abordagem das políticas públicas voltam-se para o campo Educacional “não se pode 

esquecer que a escola e principalmente a sala de aula, são espaços em que se concretizam as 

definições sobre a política e o planejamento que as sociedades estabelecem para si próprias, 

como projeto ou modelo educativo que se tenta pôr em ação”. Se pensada como uma parte, 

então, a política pública educacional precisa ser planejada de forma articulada com a parte de 

uma totalidade maior. Neste caso, a política pública educacional precisa dialogar com o 

projeto social almejado pela comunidade na qual a escola está inserida. 

 As políticas públicas educacionais voltadas ao meio rural, retratam um 

“ambiente/lugar não necessariamente contemplado em sua história como contexto 

educacional de especificidades e idiossincrasias, e que assim, na resistência, busca um olhar 

mais sensível e politicamente comprometido com sua(s) realidade(s)” (CAVALCANTE, 

2010, p. 550). As particularidades da zona rural precisam ser consideradas no planejamento 
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das ações públicas voltadas à educação rural a fim de que estas possam ir ao encontro de 

promover o fortalecimento da identidade camponesa.  

  Os estudos realizados por Souza, Lopes, Moraes e Rodrigues (2018) junto ao 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) do município de Colorado do Oeste, sul do 

Estado de Rondônia, têm mostrado que as políticas públicas voltadas à educação rural nem 

sempre corroboram com os camponeses. Estes, por sua vez, reivindicam valorização da 

cultura camponesa no ambiente escolar e garantia de manutenção das escolas do campo tendo 

em vista a diminuição do êxodo rural e a melhora na qualidade de vida. Para os autores: 

  

A educação se diferencia de uma região para a outra pelas diversidades culturais 

logo, a Educação do Campo precisa ser uma educação que traga aspectos diferentes 

da educação ofertada na cidade, pois o povo do campo vive cultura e costumes 

diferentes [...]. O campo é caracterizado por suas especificidades, costumes, 

tradições, quase sempre distintos da cidade. Logo, a educação ofertada para os 

trabalhadores que estão no campo precisa atender toda a sua diversidade. (SOUZA; 

LOPES; MORAES; RODRIGUES, 2018, p. 316). 

 

 Assim, a educação voltada aos camponeses não deve apenas levar a escola urbana à 

zona rural, mas em diálogo com a comunidade rural, buscar atender suas aspirações. No 

entanto, o representante do MPA, agente social, observou que os diversos níveis de ensino são 

lecionados nas escolas rurais seguindo-se o currículo urbano e, portanto, não atende as 

necessidades da comunidade rural.  

 O representante do MPA, afirmou que faz parte do conselho escolar de uma escola 

rural e que em recente visita a comunidade, o agente político anunciou melhorias de 

infraestrutura para a escola. No entanto, a experiência do camponês afirma que devido ao 

baixo número de alunos, não devem conseguir a benfeitoria via Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE e que será necessário pensar em outra alternativa. O 

camponês demonstrou descrédito e acredita que tudo ficará no campo da promessa.  

 Sobre a possibilidade de extinção das escolas rurais no município, o representante do 

MPA acredita que tem “um time muito bom que resiste na escola e não irão conseguir fechar 

essa escola fácil”. Acrescentou que a comunidade está pleiteando uma nova sala para os 

estudantes da pré-escola, pois ainda existem turmas multisseriadas e que a proposta é que 

cada turma tenha sua sala. Destacou a importância de se realizar uma formação aos 

professores que atuam nas escolas rurais a fim de que possam:  

 

Melhor compreender a dimensão da comunidade rural, o significado da escola para a 

comunidade, porque às vezes notamos que a comunidade tem uma leitura diferente 

do que a escola tem. Esses limites precisam ser superados ou a escola jamais será 
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democrática. (SOUSA, Luiz Carlos. Colorado do Oeste, 19 novembro 2018.  

Entrevista concedida a Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

A democratização da escola, sugerida pelo camponês é pauta da maioria das 

discussões educacionais nos diversos níveis de ensino. Para Rodrigues (1992, p.39), “a escola 

se democratizará a medida que seus processos decisórios estiverem coligados aos interesses 

de todas as classe”, portanto, a discussão não pode ser realizada apenas por uma parcela de 

agentes como intelectuais, lideranças ou elites educacionais. É necessário que se compreenda 

o porquê da existência da escola, no local no qual ela está inserida.  

 

É necessário colocar a questão da democratização em torno da definição dos 

objetivos da escola, e determinar o papel dos agentes educacionais e aqueles que 

sofrem a ação dos agentes educacionais - os alunos - bem como o papel que a 

comunidade pode ter na determinação dos fins da educação, no dia-a-dia da escola, 

nos problemas específicos da atividade escolar. (RODRIGUES, 1992, p.39). 

 

Assim, as discussões sobre a democratização da escola rural devem permitir a 

manifestação da comunidade que está no entorno da escola, de forma que a cultura, a tradição 

e as concepções de mundo do povo camponês possam ser valorizadas à medida que passam a 

existir também na escola.  

 

4.3 Desafios da profissão docente na Educação rural coloradense 

 

A fim de contextualizar onde estão localizadas as escolas rurais coloradenses, 

indagamos alguns professores que atuam nessas escolas sobre os problemas de natureza 

diversa que enfrentavam nas escolas rurais e também o que percebiam sobre o ambiente da 

zona rural. 

Boa parte dos professores manifestou descontentamento com relação à falta de diálogo 

dos agentes políticos, frente às permutações de professor por escola. Há insatisfação com o 

excesso de disciplinas diferentes que precisam assumir para conseguir fechar a carga horária 

semanal de aulas. O professor Adilson contou que “com o fechamento da escola, fui 

transferido e assumi aulas de ciências, técnicas agrícola, educação física e filosofia, eu acho 

muito difícil, mas preciso trabalhar”, destacou que é formado em pedagogia e que sente 

dificuldades no planejamento e articulação das diversas e distintas disciplinas. 

A redistribuição dos professores por escolas gerou grande aborrecimento, às vezes 

pela questão do deslocamento, outras pelo sentimento de pertencimento a uma escola, mas, 

também por questões outras como descreveu a professora Janis: “é difícil, não tem escolha, se 
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te mandar dar aula, você precisa do emprego, tive uma colega que não sabia inglês, não queria 

lecionar por não ter domínio, mas foi dito ou você trabalha ou esta à disposição do 

município”. 

Indagados sobre a natureza do concurso, se é específico para professores que 

pretendem atuar na zona rural, afirmaram que não, que o processo seletivo foi a nível de 

magistério. O secretário municipal de educação, professor Raimundo, afirmou que essa é uma 

medida intencional, que visa não engessar os professores como específicos para as escolas 

rurais, pois, no caso de fechamento das escolas, esses profissionais podem compor o quadro 

das escolas urbanas. Essa é, infelizmente, uma realidade do município. O próprio agente 

político conheceu e vivenciou essa experiência, contou:  

 

Quando cheguei em Colorado, as turmas do 6º ano que assumi na escola Gilberto 

Amado, estavam a 6 meses sem professor. Ficaram sem aula? Não ficavam! Mas, te 

pergunto, tem rendimento esse tipo de ensino? Um é pedagogo, outro matemático, 

outro é formado em letras . O povo reclama porque trocamos de funcionário, 

mudamos de lugar, mas, tenho que tampar essas brechas, porque entre ter alguém e 

não ter ninguém, tem que ter alguém. Não pode deixar os alunos sem atendimento. É 

lei que eles tem que ser atendidos.  (SANTOS, Raimundo Nonato Pereira dos. 

Colorado do Oeste – RO, 26 março 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de 

Oliveira Nunes). 

 

O professor Raimundo explicou que diante de uma folha de pagamento muito alta teve 

que reduzir gastos para enquadrar no valor previsto em lei para o orçamento municipal. 

Precisou realizar vários cortes, dentre eles, de muitos professores emergenciais. Daí a 

necessidade de realocação dos professores municipais nas diversas escolas. 

O deslocamento para outras escolas trouxe outro problema apontado pelos professores 

rurais - o auxílio transporte. De acordo com os professores, há previsão para o pagamento de 

deslocamento de professores que residam na cidade e lecionam na zona rural, mas, não o 

contrário. Contaram que é justificado “você tava no bom e veio para o melhor, isso é 

discriminação” afirmou a professora Janis.  

Para o agente político Raimundo, o transporte dos professores é um problema a ser 

resolvido. Afirmou que a partir de 2013, há permissão na legislação para que os professores 

utilizassem o coletivo dos alunos, desde que houvesse vagas para que pudessem se sentar. No 

entanto, destacou que “geralmente o transporte faz apenas duas viagens, demora, atrasa. 

Então, acaba sendo pior para os professores a utilização desse transporte”.  

Com relação ao auxílio transporte, Raimundo afirmou que é uma situação que precisa 

ser mais bem compreendida à luz da legislação e que após o fechamento de uma das escolas 

rurais os professores foram redistribuídos. Alguns professores saíram de uma localidade rural, 
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na qual residiam, para trabalhar ou na cidade ou em outra localidade rural para onde foram 

lotados. Ou seja, o deslocamento é realizado da zona rural para a cidade ou de uma zona rural 

para outra zona rural. O agente político contou que:  

 

A lei diz que eu posso pagar interiorização para quem mora na cidade e trabalha na 

zona rural, não o contrário! Agora tenho 7 professores nessa situação. Nós temos 

que ver isso porque não é justo eles virem da zona rural para a cidade ou de uma 

zona rural para a outra e não receber interiorização, pois estão saindo do interior e 

trabalhando no interior. (SANTOS, Raimundo Nonato Pereira dos. Colorado do 

Oeste – RO, 20 junho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira 

Nunes). 

 

Com relação ao plano de carreira, muitos professores se sentem em prejuízo porque 

durante boa parte do tempo que lecionaram, estavam vinculados a contratos de trabalho 

emergenciais que venciam e eram renovados todos os anos. Isso acarretou perdas no processo 

de progressão funcional e afetou dire tamente seus vencimentos e aposentadorias. 

Todos esses fatores foram considerados e causaram preocupação quanto ao 

planejamento da formação continuada aos professores. O professor Idalmo desabafou: 

“falamos em trabalhar a formação na disciplina de técnicas agrícolas, isso é ótimo, mas pode 

ser que no próximo ano a gente nem esteja nessa disciplina, ou nesta escola, a gente não sabe 

o que vai acontecer”.  

Conhecer a história dos professores e de suas formações profissionais, saber da 

realidade na qual estão inseridos, identificar as dificuldades que vivenciam, a falta de 

compromisso com seus planos de carreira, o descaso com a profissão, a falta de diálogo com a 

administração, o rodízio entre escolas, entre outras coisas, foi tudo muito importante para o 

planejamento da formação porque, por meio dessas informações, foi possível compreender a 

razão deles não quererem uma formação fora do horário de suas aulas, pois não há 

reconhecimento. Os professores que participaram da formação neste semestre, no próximo 

poderão estar em outra disciplina ou escola. Ou seja, o professor do meio rural continua 

desvalorizado e as escolas desprestigiadas. 

 

 

4.4 O fechamento das escolas rurais coloradenses 

 

Os cinco professores que participaram da investigação, possuíam longa trajetória 

profissional nas escolas da zona rural coloradense, são de 20 a 30 anos de experiência com o 

magistério rural. Tal fato permitiu que os professores descrevessem como ocorreram os 
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diversos fechamentos dessas escolas. Alguns vivenciaram diversas extinções escolares, como 

é o caso do professor Idalmo que contou:  

 

Trabalhei seis anos na escola rural Dona Leopoldina. Quando cheguei lá, tinha uma 

clientela de uns cento e quarenta alunos e caiu para menos de cem alunos . O que 

aconteceu? Não ficou estrada ali, as estradas praticamente foram acabando, só restou 

os carreador, só se andava de a pé. Se chovesse então, acabou! O DER 

(Departamento de Estrada de Rodagem) quebrou um pouco dos morros. 

Recentemente uma das pontes foi embora, sempre que chovia a ponte ia embora. 

Dentro de 32 anos, a população do entorno desta escola foi toda embora. Você só 

ouvia o pessoal falar ‘eu to vendendo’. Uns vendiam 20, outros 30 ou 40 alqueires, 

tudo foi virando fazenda. Hoje, da linha 8 pra cá, ficou os sitiantes e da linha 8 pra lá 

acabou tudo até na zero eixo. Só tem fazenda! (SOUZA, Idalmo Ferreira de. 

Colorado do Oeste – RO, 30 julho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de 

Oliveira Nunes). 

 

Os professores afirmaram que sempre foi uma realidade para as escolas rurais a 

comunidade ter que resolver todos os problemas e criar as melhorias de infraestrutura. 

Contaram que era e é comum que o diretor da escola rural peça, aos pais dos alunos, doações 

de animais, como bezerros e novilhas, para fazer leilões e com o dinheiro construir as 

melhorias da escola. A professora Janis continuou a análise histórica da educação rural 

coloradense contando:  

 

Quando cheguei em Colorado, a cada 4 km da zona rural tinha uma escola. Aí 

começou a reduzir. Falaram que iam formar escolas polos, que receberiam tudo que 

precisava. Formaram as escolas polos, mas elas não receberam nada que necessitava, 

só o básico. Muitas vezes o professor ou a comunidade tinha que pagar do próprio 

bolso se quisesse ter algo. Agora estão fechando até as escolas polos também. 

(GOMES, Janis da Silva. Colorado do Oeste – RO, 30 julho 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

  

 A professora completa que na escola que leciona atualmente, presenciou os pais 

resistirem ao fechamento da escola, mas “a nossa escola não teve uma força assim”. Quando a 

professora se utiliza da expressão “a nossa escola” percebe-se que o sentimento de 

pertencimento da professora é a outra escola, aquela que foi fechada em meados de 2018. Para 

a professora, faltaram recursos para manter a escola. Relembra que alguns anos atrás, era 

muito lindo desenvolver atividades e projetos com os alunos, mas não recebiam recursos, os 

próprios professores e pais precisavam contribuir fazendo rifas para manter os projetos, “lá na 

escola Gilberto Amado tinha o poço artesiano e cozinha, que se ganhou de projetos que a 

escola fez”. 

Os professores afirmaram que perceberam que há interesse da administração 

municipal em acabar com as escolas rurais, embora numa das escolas o gestor Ednaldo tenha 
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sido otimista e afirmado que acredita que devido a alta dedicação, tanto por parte dele como 

da comunidade, o fechamento da escola não ocorra. Na outra escola, a professora Janis 

afirmou que “a escola está por um fio” que a comunidade já batalhou para não permitir o 

fechamento, os pais e a Associação de Pais e Professores (APP) tiveram que “bater de frente 

com o prefeito”.  

Freire e Nogueira (1989, p.22) descrevem que “sempre que se luta há uma certa 

claridade sobre aquilo por que se luta, há uma noção de remover obstáculos”. No diálogo com 

pais e professores da escola que está em funcionamento, mas foi ameaçada outrora, notou-se 

muito orgulho nas falas que descreveram a resistência da comunidade escolar frente a 

tentativa de fechamento da escola rural. Freire e Nogueira (1989) afirmam: 

 

As pessoas descobrem dia após dia, que estão resistindo [...] em seguida não é difícil 

descobrir uma atitude que aperfeiçoe no DOMINADOS a resistência. Quero dizer, 

começam a surgir ações coletivas buscando obter algum resultado positivo para 

todos aqueles que resistem. É a eficácia da resistência, retroagindo sobre a opressão. 

(FREIRE; NOGUEIRA, 1989, p .23). 

 

Embora em contextos diferentes, as palavras dos autores podem ser aplicadas ao grupo 

de pais camponeses que conseguiu enfrentar o poder público que tinha a intenção de acabar 

com a escola rural da comunidade. O grupo de pais e a APP reuniu coletivamente as 

“percepções individuais” para sustentar a resistência. Ao perceberem que tiveram resultado 

positivo, sabem que o caminho é: organizar-se para “aperfeiçoar a resistência, torná-la 

inteligente” (FREIRE; NOGUEIRA, 1989, p.23).  

Diante do fechamento histórico de cem escolas rurais, em quarenta anos, no município 

de Colorado do Oeste, o professor Francisco lamentou e disse:  

 

O ideal era trazer de volta as pessoas que saíram da terra. Mas, como fazer isso? Por 

que as escolas foram extintas? Não foi por que se quis, não. Os pais foram embora 

para cidade em busca de melhora, vendeu as terras, muitos foram embora e 

perderam tudo na cidade. Os filhos foram e não voltaram. Os que estão hoje, estão 

no mesmo caminho, querem ir e não quer voltar porque a estrutura que o pai tem ali 

não atrai o jovem. Na propriedade não tem como ele tirar o sustento. Então ele faz o 

que? Sai. Mas, o que se pode fazer pra que esse jovem volte a trabalhar lá, pra ele ter 

a renda lá? Se o jovem ter uma renda que dá pra ele se manter, ele fica. É isso que 

não está tendo hoje. Porque os grandes proprietários não estão preocupados com 

isso, pensam só em soja, soja, soja. Afastam o jovem, porque ele precisa de uma 

renda. O pequeno produtor arrenda para o plantio de soja, falta mercadoria no 

mercado, que era oriunda de pequenas propriedades, da agricultura familiar. 

(PEREIRA, Francisco Dias. Colorado do Oeste – RO, 04 julho 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
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Fica evidente na fala do professor Francisco que o pequeno produtor rural não pode 

querer competir com o grande produtor. Ele não vai conseguir, e quando ele arrenda sua 

propriedade ou parte dela também não consegue permanecer no campo porque ele não 

aguenta os produtos químicos que são utilizados no agronegócio. Então, ele vem para a 

cidade. Desempregado vive do valor do arrendamento das terras. No entanto, quando a terra 

não produzir mais para o arrendatário, ele desfaz o contrato e o camponês, que gastou o valor 

do arrendamento para se sustentar na cidade, não terá mais esse ganho, além de receber de 

volta uma terra doente, para qual não terá recursos para trabalhar. Assim, a tendência é 

encontrar-se na situação de pobreza e sem terra.  

Questionados sobre o que percebem que ocorre com a comunidade rural, quando se dá 

o fechamento das escolas rurais, os professores Idalmo e Janis afirmaram que várias famílias 

deixaram a zona rural, buscaram morar na cidade, ou as famílias se dividiram - os pais 

ficaram morando na zona rural e mandaram os filhos para a cidade, morar em casa de avós, 

tios ou conhecidos para estudar. A professora Janis considerou que essa é uma situação muito 

delicada, pois tende a afastar os filhos dos pais, uma vez que os pais precisam trabalhar, 

ganhar o sustento da família, mas, nem sempre as pessoas que ficaram com os filhos os 

educaram. Até porque essa é tida como uma responsabilidade dos pais. Então “às vezes 

presenciamos jovens que caíram no mundo das drogas porque não tem pai nem mãe para 

cuidar. Acabam perdendo a ligação com o sítio e não voltam mais. Muitos até vão morar 

sozinhos”, afirmou a professora Janis. O professor Adilson complementou que “a gente 

precisa manter a família, a família hoje está muito desestruturada”.  

Rosenilda, diretora de uma das escolas, entende que a sociedade criou um estereótipo 

para o aluno camponês, “uma visão de que viver na zona rural é ser jacu25F

26”. A professora 

Janis  completou que essa visão faz com que a zona rural seja “o último espaço no qual o 

aluno queira ficar”. Eles acham que a zona rural é “só para quem não tem chance em outro 

lugar, que não tem recurso”. Ela disse que tenta mostrar para o aluno que hoje as coisas são 

diferentes, que as pessoas podem estudar se formar e voltar a trabalhar na propriedade rural 

dos pais, que a região na qual residem produz muito, é um local rico. “Eles precisam aprender 

a valorizar e ganhar no lugar onde moram”, afirmou a professora. 

A discussão com os professores fez surgir a reflexão sobre o papel político e social 

que a escola desempenha na comunidade rural. A importância de se pensar na comunidade, 

                                                 
26 A palavra “Jacu” é empregada pela diretora para descrever a interpretação que muitos tem do aluno da escola 

rural como uma pessoa boba, caipira, vergonhosa e inferior as outras. 
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nas suas práticas, nos seus ideais, na valorização da cultura camponesa e se posicionar como 

resistência frente aos atravessamentos que se levantam. Sentir-se responsável e pertencente à 

comunidade na qual a escola está inserida.  

Ao fazerem suas próprias retrospectivas de formação, do processo de colonização do 

município, das lutas e resistências que passaram, os professores fortaleceram a ideia da 

importância da educação para e no meio rural. Falar sobre suas experiências, sobre como se 

tornaram professores, fez com que fossem aos poucos relembrando suas trajetórias de vida, 

compreendendo o poder que está contido na educação. 

 

4.4.1 Olha a diferença! Nós vamos economizar quanto?! O fechamento da escola rural 

Gilberto Amado 

 

 No início de 2018, quando se iniciou esta pesquisa, o município de Colorado do Oeste 

- RO possuía cinco escolas rurais em funcionamento. No entanto, haviam rumores de que uma 

seria extinta no segundo semestre do mesmo ano. O professor Raimundo, Secretário 

Municipal da Educação em Colorado do Oeste, argumentou que os principais motivos de 

desativação dessa escola rural estavam relacionado ao baixo número de alunos, a falta de 

infraestrutura e a problemas de mau estado de conservação da estrada que dava acesso à 

escola. 

 Frente à situação problema, foi garantido que os alunos não ficariam desassistidos. 

Portanto, o município dispôs de uma política pública emergencial, oferecendo transporte 

escolar aos alunos da escola rural extinta, para outra escola na zona rural, que se localizava 

nas proximidades daquela escola abortada.  

 Para o professor Raimundo, houve um ganho muito alto para o município, pois com o 

encerramento, os gastos próximos a 500 mil reais, até o final do ano de 2018, caíram para 

pouco mais de 100 mil reais, mediante a realização de um termo de convênio com o 

município vizinho, o qual foi autorizado adentrar, com o ônibus escolar, no perímetro rural de 

Colorado para transportar 30 alunos que eram da escola rural Gilberto Amado. O município 

de Colorado do Oeste realizou repasses para ao outro município referente ao valor que esses 

alunos receberam para custear merenda e o transporte. O secretário municipal de educação 

comemorou o êxito da ação: “Olha a diferença! Nós vamos economizar quanto?!”. 

O fechamento da escola rural contrariou o disposto na Lei 12.960, de 27 de março de 

2014, que alterou a LDB 9.394/96 quanto a exigência de manifestação de órgão normativo do 
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sistema de ensino para o fechamento de escolas do campo. Dessa forma, o Art. 28 da LDB 

9.394/96 passou a vigorar acrescido do parágrafo único:  

 

Art. 28 [...] Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e 

quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo 

sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de 

Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da 

comunidade escolar. BRASIL, 2014). 

 

Como pode ser observado, a Lei 12.960/2014, deixa claro que a comunidade escolar 

deverá ser ouvida pela Secretaria de Educação do Estado e que esta precisa justificar a 

necessidade de encerramento das atividades da escola. Sobre o processo legal e regular para 

encerramento da escola rural, foi informado pelo secretário municipal de educação, que o 

conselho escolar encontrava-se em fase de construção e nomeação dos conselheiros, portanto, 

não teve participação no fechamento da escola rural e que a decisão passou pelo 

conhecimento do conselho tutelar o qual cientificou que havendo consentimento dos pais, não 

faz objeção nenhuma ao fechamento da escola. Destacou que “primeiro tem que ser 

consultado os pais e é isso que fizemos numa reunião em novembro de 2017”. Relatou que 

foram realizadas várias reuniões e registros em ata que comprovam, desde a primeira ação até 

a última, que foi a de encerramento. Tudo foi feito “na legalidade, era um prejuízo muito 

grande que o município estava tomando”.  

Embora exista a afirmação de que a comunidade rural tenha concordado com o 

fechamento, o diálogo com alguns produtores rurais do entorno da escola e professores que 

lecionaram nela, revelou que a comunidade mostrou-se contrária à decisão. Não aceitaram a 

proposta de encerramento da escola e alegaram, sobretudo a distância que aumentaria com 

relação às suas residências. Mesmo assim, foi compreendido que o fato de oferecer uma outra 

escola rural como alternativa e transporte escolar, era o suficiente para resolver os problemas 

ocasionados pelo fechamento da escola. Alguns professores afirmaram que o acordo de 

transporte para o município vizinho só tinha vigência para o ano de 2018, portanto, a partir de 

2019 os trinta alunos, que dependem desse transporte para estudar, poderão ficar 

desamparados. 

O Jornal Extra de Rondônia  noticiou, em março de 2018, uma matéria intitulada “Pais 

se revoltam com possível fechamento de escola na área rural de Colorado”. A reportagem 

destacou que os pais dos alunos da escola rural procuraram a redação do jornal para relatar a 

preocupação com o fechamento da escola que estava programada para junho de 2018. De 

acordo com o Jornal Extra de Rondônia: 
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Os agricultores ressaltam que a escola mais próxima da região fica a cerca de 30 

quilômetros. Com isso, e com as estradas em péssimas condições de trafegabilidade, 

vai ficar inviável mandar os filhos para a escola. Segundo os pais, o prefeito alega 

que o motivo de fechar a escola é porque tem poucos alunos, e não tem recurso para 

mantê-la. Mas os denunciantes afirmam que são mais de 50 estudantes na região. 

Sendo que no 1º e 2º ano são crianças de 5 a 6 anos. Contudo, fazer com que os 

alunos nessa idade percorram cerca de 60 quilômetros por dia para chegarem a sala 

de aula é uma grande preocupação para os pais. (Jornal Extra de Rondônia, 

publicação de 15/03/2018). 

  

 A reportagem expôs algumas fotos que ilustraram a preocupação dos pais e a situação 

de descaso para com a comunidade rural coloradense. As estradas vicinais, na qual os ônibus 

escolares precisavam circular, apresentavam enormes crateras que impediam o trânsito de 

veículo. 

 

Imagem 11: Estrada de acesso à escola rural Gilberto Amado (15/03/2018) 

Fonte: Jornal Extra de Rondônia (2018) 

 

Ao final da reportagem do jornal Extra de Rondônia, vários moradores se 

manifestaram afirmando que a questão não é a qualidade do ensino prestada nas escolas da 

zona rural, mas o descaso com as estradas, que além de afetar a escola, prejudica a produção 

agropecuária que não tem como sair das propriedades porque não existem estradas. 

Não é por falta de conhecimento do caos que as providências não são tomadas. O 

transporte escolar, considerado uma das poucas políticas públicas oferecidas aos alunos das 

escolas rurais, é frequentemente criticado na imprensa local. O Jornal Conesul Acontece, 
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registrou em 19/04/2018, uma matéria denominada “Pânico: atoleiro faz ônibus escolar quase 

tombar na Linha 5”, que retratou o amedrontamento dos alunos das escolas rurais nos ônibus 

escolares que ficam presos nos atoleiros das estradas vicinais. Foi a própria comunidade rural 

que desatolou o ônibus e procurou os meios de comunicação para denunciar a precariedade e 

abandono das estradas rurais do município que torna o tráfego além de inviável, inseguro para 

as crianças. 

 

Imagem 12: Alunos no ônibus Escolar das escolas rurais coloradense (19/04/2018) 

Fonte: Jornal Conesul Acontece (2018) 
  

 Os estudantes que estavam no coletivo relataram, na reportagem, que as crianças 

menores ficaram muito assustadas. Algumas não queriam mais ir para a escola por medo do 

trajeto. Segundo eles, a situação ocorre com frequência, uma vez que na região amazônica 

praticamente o período chuvoso compreende um semestre e traz, além dos riscos, prejuízos 

aos estudantes que sofrem constantes atrasos para chegarem à escola destino. Assim, como 

afirmam Barros, Fronza e Castilho (2018, p. 179) ao retratar a escola rural “Tudo faltava nas 

salas de aula, inclusive a própria aula”.  



152 

 

 

 A diretora Rosenilda confirmou que, frequentemente, ocorrem atrasos ou faltas dos 

alunos e lamentou que “os professores planejam as aulas, esperam os alunos chegarem. 

Quando vê um ônibus chega atrasado porque ficou atolado, outras vezes nem chega”.  

Os professores que vivenciaram o encerramento das atividades da escola rural, 

afirmaram que havia muitas conversas espalhadas no município sobre o fechamento da escola, 

mas nada chegava oficialmente à mesma. Depois do diálogo com a secretaria municipal de 

educação, a comunidade ficou ciente de que a escola funcionaria até o final do primeiro 

semestre de 2018. No entanto, a desativação ocorreu de repente, sem uma data pré definida. A 

professora Edy relembrou: “a gente sabia que a escola ia ser desativada, mas eles chegaram de 

surpresa um dia lá e fechou. A gente estava dentro da sala de aula, não sabia, eu estava dando 

aula”. 

Diante da situação, os professores contaram que se sentiram perdidos. Foram cerca de 

15 dias para a secretaria municipal de educação, a fim de cumprir o horário. Depois 

receberam termos para que eles assinassem a lotação em outra escola. A professora Edy 

contou que “foram falando, ‘assina o termo, você está indo pra tal escola’. Dava um papel 

onde ia ser lotada. Ninguém sabia para onde ir e como iria ser”. A maioria dos professores 

residia na zona rural no entorno da escola que foi extinta.  

4.4.2 O pai de filho rural terá netos urbanos: quanto maior a qualificação do aluno, maior é 

o abandono do rural  

 

A questão da falta de infraestrutura, número baixo de alunos e problemas com as 

estradas, não são os únicos motivos para o fechamento das escolas rurais. Estima-se que 

existe um projeto em andamento que visa extinguir de vez as últimas escolas rurais que 

restam no município de Colorado. 

Os freqüentes diálogos com os agentes políticos, públicos e sociais ligados à educação 

rural do município coloradense, evidenciaram a intenção, de ainda nesta gestão, fechar mais 

duas, das quatro escolas rurais do município. A partir das observações “in loco” nessas  

escolas, foi possível levantar que ambas não possuem problemas como relação as estradas, 

pois estão localizadas à margem de rodovias, no asfalto, possuem boa infraestrutura, sendo 

que é comum a própria comunidade arrecadar fundos para construção de benfeitorias na 

escola. Além disso, uma das escolas é a maior escola rural em número de alunos - cerca de 

236. 
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O argumento para fechar essas duas escolas rurais está à relacionado a contenção de 

gastos. Alega-se que por estarem localizadas próximas à cidade, é menos oneroso aos cofres 

municipais arcar com a despesa do transporte dos alunos camponeses para estudar na cidade. 

Tal posicionamento evidencia uma administração pública feita aos moldes da administração 

privada que objetiva, acima de tudo, conter despesas e obter lucros. Nesse contexto, são 

valorizadas as maiorias em detrimento das minorias, que neste caso, são os alunos das escolas 

rurais. 

A ação e a intenção de extinguir as escolas rurais, além de demonstrar a não 

valorização histórica, política, social e cultural da zona rural, contraria o Decreto 6.094/2007 

em seu Art.2º incisos VI e XVI, que orienta que a matrícula do aluno seja realizada em 

escolas localizadas próximas à residência do estudante, respeitando-se as especificidades de 

cada escola e a LDB 9394/96 que prevê, a partir da Lei 11.700/2008, com o acréscimo do 

inciso X ao Art. 4º, assegurar que as crianças com mais de 4 anos de idade tenham o direito de 

estudar na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua 

residência.  

O secretário municipal de educação, professor Raimundo, afirmou preocupar-se com o 

planejamento municipal e destacou que o atual reordenamento educacional do Estado de 

Rondônia beneficiou o município, uma vez que parte dos professores estaduais foram cedidos 

para as escolas municipais, no entanto, observou que com o tempo faltará professores devido 

a afastamentos e aposentadorias e que, nesse caso, se o município não conseguir realizar 

novos concursos para contratar professores, a saída será extinguir as escolas rurais e deslocar 

os professores para as escolas urbanas, conclui:   

 

Temos hoje duas escolas rurais que estão a dez minutos da cidade, no asfalto [...] 

chega um momento em que não vamos conseguir contratar professores municipais e 

os da rede estadual terão aposentado ou saído. Se o município conseguir contratar 

professores e manter essas duas escolas rurais abertas, tudo bem, mas se quem entrar 

na gestão resolver aproveitar esses professores, serão 21 professores a mais na 

cidade. Evita ou não evita um novo concurso? Se eu tiver a frente da gestão, é a 

medida que eu vou tomar. Porque não vai fazer diferença nenhuma em termos de 

trajeto. (SANTOS, Raimundo Nonato Pereira dos. Colorado do Oeste – RO, 20 

junho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Fica evidente nas falas, que a Educação Rural não é encarada como prioridade e nem 

mesmo como direito do camponês. Assume um perfil que se aproxima da característica de 

prestação de favores que podem ser extintos a qualquer momento. Ademais, ficaram evidentes 

as pretensões de investimentos somente nas escolas municipais urbanas. Ampliação almeja 

mais 05 salas em cada uma das quatro escolas municipais urbanas. Considerando-se a média 
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de 30 alunos por sala, chega-se ao número de 150 alunos a mais, ou seja, 600 novos alunos 

nas escolas urbanas. Esse número é superior ao número total de alunos atendidos pelas escolas 

rurais, que de acordo com o levantamento, é de 572 alunos camponeses. Ao município caberá 

oferecer o transporte escolar. De acordo com o secretário municipal de educação, essa será 

uma tarefa ousada que exigirá de quem ficar na administração municipal “[...] coragem de 

encarar e enfrentar os pais, promotor, juiz, mas economicamente é viável, se observar o 

princípio da economicidade da gestão pública”. 

As duas escolas rurais, que estão na lista para serem extintas, são as escolas parceiras 

nesta pesquisa-ação. Ambas iniciaram suas atividades em 1977, são as duas escolas rurais 

mais antigas do município. Nas várias visitas, foi possível perceber, nas falas diversas da 

comunidade escolar, que existe um esforço muito grande por parte da própria comunidade 

para manter as escolas em funcionamento, pois uma delas, que já possuía um número 

considerável de alunos, acabou acolhendo parte dos alunos da escola rural que foi extinta. 

Uma análise mais detalhada de uma das escolas rurais revelou um quadro de 

profissionais formado por 25 servidores, dentre eles: um Diretor, que foi eleito 

democraticamente, o corpo docente com 11 professores, coordenadores pedagógicos e 

técnicos administrativos. Sobre os professores, apenas um não possuía pós graduação e todos 

são contratados por meio de concurso público, no regime de 40 horas semanais. A instituição 

oferece Ensino Fundamental de 1ª a 9ª ano regular e uma turma da Educação Infantil Pré II.  

A análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola rural revelou que a grande 

maioria dos alunos é nato do Estado de Rondônia e pertencente a famílias com baixo poder 

aquisitivo. As crianças são filhos de pequenos agricultores que sobrevivem da agricultura e da 

pecuária, as mães são do lar e poucos são beneficiados com programas assistencialistas do 

Governo Federal (27% dos alunos). 

A escola destaca no PPP, e foi comprovado nas visitas, uma boa infraestrutura 

composta por 14 salas de aulas; 01 telecentro comunitário; 01 almoxarifado; 01 cozinha com 

despensa; 04 banheiros para alunos; 01 sala para os professores com 02 banheiros; e 01 

refeitório coberto. Possui acesso à internet (GESAC e Claro 4G), Tvs e DVDs nas salas de 

aula, 01 TV com parabólica no pátio e 01 aparelho de som. 

Quanto à documentação, possui Regimento Interno, Conselho Escolar e Associação de 

Pais e Professores (APP). Os agentes públicos da escola afirmam conhecer e obedecer às 

Legislações vigentes de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96; a Constituição Federal de 

1988; o Plano de Cargos, Carreira e Salário do município; e o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente (ECA). Destaca-se uma proposta curricular flexível capaz de se adaptar à 

realidade dos alunos e da sociedade.  

O PPP informa que o sistema de avaliação escolar é bimestral e que são realizadas 

recuperações paralelas em aulas de reforço após o término da aula regular, duas vezes por 

semana, aos alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem e exame final, o que foi 

possível presenciar nas visitas à escola, nas quais foi observado trabalho de leitura com alunos 

com dificuldades de aprendizagem.  

O calendário escolar aborda as atividades pedagógicas e culturais desenvolvidas no 

decorrer do ano letivo destacando datas comemorativas, projetos escolares entre outros 

eventos oferecidos para a comunidade. Dos eventos realizados, nota-se que boa parte deles, 

mesmo sendo considerados eventos culturais, apresentam como principal objetivo levantar 

fundos para melhorias na infraestrutura da escola. Durante as visitas, foram apresentadas 

várias benfeitorias construídas com recursos das festividades. O próprio secretário municipal 

de educação afirmou que “eles construíram praticamente tudo que tem ali”, ou seja, existe 

muito investimento da comunidade para construção e manutenção da escola rural. 

O contato direto e a convivência com a comunidade das duas escolas rurais evidenciou 

que não há conhecimento algum por parte dos diretores, professores, pais e alunos, da 

pretensão de se fechar tais escolas. Até mesmo porque acreditam que os fatores infraestrutura, 

estradas e número de alunos alegados para o fechamento da outra escola rural não é um 

problema vivenciado por essas duas escolas. 

No que diz respeito à extinção das escolas rurais, o professor Raimundo afirmou que é 

uma questão de tempo, que as escolas rurais estão desaparecendo devido à redução de número 

de filhos, a falta de oportunidades de trabalho na zona rural e o consequente êxodo da família 

camponesa para as cidades e descreveu que: 

  

A questão do êxodo é fácil de ser entendida. Nós percebemos hoje uma preocupação 

maior dos pais em formar seus filhos. Paralelo a isso, a gente tem uma redução no 

quantitativo de filho por família [...] você tem hoje o filho no sítio, ele termina o 

ensino médio lá, você manda ele vir fazer faculdade na cidade e o sítio não oferece 

emprego para esse cidadão depois que ele terminar o curso de graduação. Assim, o 

pai de filho rural terá netos urbanos. Quanto maior a qualificação do aluno, maior é 

o abandono do rural. (SANTOS, Raimundo Nonato Pereira dos. Colorado do Oeste 

– RO, 26 março 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

  

Nota-se pelo excerto anterior, que para o professor Raimundo, a extinção das escolas 

rurais é um processo inevitável que deverá ser concluído em menos de uma década, uma vez 

que com a diminuição do número de alunos nas escolas rurais, também ocorrerá diminuição 
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dos repasses do Governo Federal, que são realizados considerando-se o número de alunos, 

com isso a despesa acabará se concentrando na prefeitura municipal. 

Em todo o Brasil, tem sido uma realidade o descaso e abandono das escolas rurais 

resultando no seu fechamento. A escola rural, o aluno rural e a comunidade rural não  

constitui prioridade para o estado e, com isso, aumenta a desvalorização do ambiente cultural, 

social, econômico, ambiental e político do camponês.  

É possível perceber que a escola rural, dentro dos parâmetros da sociedade capitalista, 

é sinônimo de atraso. A Educação precisa encarar o desafio de pensar a escola nos espaços 

fora da cidade. No entanto, nota-se que as próprias políticas públicas não chegam aos espaços 

não urbanos, promovendo a invisibilidade do campo e das crianças da zona rural que precisam 

igualmente às urbanas de espaço para se desenvolverem, locais de interação capazes de 

promover o desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades, por meio da experiência 

de mundo.  

No entanto, há um conjunto de ausências, silenciamento, negligência, 

irresponsabilidades e omissões frente ao direito dessas crianças. Por vezes até mesmo com a 

cumplicidade da população, que conforme conta a historiografia da educação rural, não 

acredita na denúncia para que o poder público local cumpra com sua responsabilidade. Estão 

acostumados a “dar um jeito” para todas as mazelas rurais por sua própria conta e risco. 

Desde o desatolamento de um ônibus escolar no lamaçal das estradas vicinais, até mesmo a 

construção de infraestrutura para melhor atender a comunidade escolar. 

O êxodo rural torna-se uma consequência do desprestígio da vocação agrícola que 

orienta, tanto para a extinção do rural, como do rurícola que vive no e do campo. As políticas 

públicas são alternativas governamentais para se concretizar ações em favor da sociedade, no 

entanto, o Brasil, por ser um país com classes sociais muito discrepantes não consegue 

realizar políticas públicas universais que possam servir a todos cidadãos. Assim, as ações e 

projetos visam atender a um determinado público alvo, ou seja, são políticas públicas 

categoriais, que variam de acordo com a ideologia do governo, sendo que a maioria não é 

consolidada e apresenta-se apenas como incentivo temporário.  

A Educação Rural coloradense necessita ser contemplada com políticas públicas 

educacionais voltadas às idiossincrasias regionais amazônica e ao ambiente rural. No entanto, 

nem sempre corroboram com os camponeses, que reivindicam a manutenção das escolas 

rurais e a valorização da cultura camponesa com o objetivo de evitar o êxodo rural. Na visão 

dos camponeses do município de Colorado do Oeste, não existem políticas públicas 

municipais para as escolas rurais, pois o funcionamento depende quase que exclusivamente 
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dos repasses do FNDE, que é baixo, por estar diretamente ligado ao número de alunos. 

Enfatizam que realmente são poucas crianças, mas precisam igualmente de atendimento de 

qualidade e de respeito. 

A desativação de uma das escolas rurais coloradenses demonstrou que ela estava há 

tempos esquecida e negligenciada, sem investimento em infraestrutura e pessoal. A política 

pública emergencial oferecida à comunidade e aos alunos foi o transporte escolar para outra 

escola do município e também o repasse de um valor para que o município vizinho aceitasse 

os alunos sem prejuízo de orçamento, uma vez que a matrícula, no início do ano, havia sido 

realizada no município de Colorado do Oeste. 

É importante destacar que embora não dito, ficou nas entrelinhas das várias vozes que 

orquestraram os diálogos, que a escola rural abortada, estava localizada numa região na qual 

se formaram muitas fazendas. No entanto, não eram os filhos de fazendeiros que estudavam 

nessa escola, e sim, o filho dos trabalhadores da fazenda. Nem sempre foi assim, as péssimas 

condições para se viver no local, forçaram os camponeses a vender suas terras e que fossem 

criados os grandes latifúndios e contratadas as famílias para trabalharem nele. 

Os alunos pertenciam, portanto, a famílias pobres que trabalhavam nas fazendas. Essa 

era, pois, uma escola rural pobre. Ou seja, não adiantou o diretor pedir doações para fazer 

leilões para melhorias porque não haviam donos de nada na comunidade. Ao mesmo tempo 

que o aluno estava em sala, o pai se desacertava com o fazendeiro/patrão e ia embora com a 

família e o número de alunos oscilava constantemente. 

A realidade das escolas rurais coloradenses se confunde e se funde com as demais 

escolas rurais das diversas regiões brasileiras, nas quais os recursos são insuficientes e os 

investimentos em políticas públicas nem sempre estão relacionados ao trabalho e à realidade 

da produção rural. Há um olhar indiferente que não respeita as especificidades da Educação 

Rural. Há uma alienação que reforça uma educação para privilegiados.  

Destaca-se praticamente a inexistência de autores que problematizam a educação na 

Amazônia, que sejam capazes de compreender de fato a educação e a infância do Norte no 

país, uma vez que a educação rural é uma realidade da Amazônia, mas é desenhada para a 

cidade. Esta investigação buscou provocar novas ideias, no sentido de se criar um espaço no 

qual fosse possível o pensar de uma educação outra, que permita dialogar com, e valorizar os 

próprios sujeitos do campo.  

5 UMA EXPERTISE: A PESQUISA-AÇÃO E A AÇÃO DA PESQUISADORA, 

REFLEXÃO E AÇÃO, O FAZER A VÁRIAS MÃOS 
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Todos Juntos 26F

27 

 

Uma gata, o que é que tem?/ As unhas/ E a galinha, o que é que tem?/ O bico  

Dito assim, parece até ridículo/ Um bichinho se assanhar 

E o jumento, o que é que tem? As patas / E o cachorro, o que é que tem? Os dentes  

Ponha tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá  

 

Junte um bico com dez unhas, quatro patas, trinta dentes 

E o valente dos valentes/ Ainda vai te respeitar 

Todos juntos somos fortes/ Somos flecha e somos arco  

Todos nós no mesmo barco/ Não há nada pra temer 

 Ao meu lado há um amigo/ Que é preciso proteger 

Todos juntos somos fortes / Não há nada pra temer 

 

Uma gata, o que é que é?/Esperta / E o jumento, o que é que é ?/ Paciente  

Não é grande coisa realmente/ Prum bichinho se assanhar 

E o cachorro, o que é que é?/ Leal / E a galinha, o que é que é?/ Teimosa  

Não parece mesmo grande coisa/ Vamos ver no que é que dá  

 

Esperteza, Paciência, Lealdade, Teimosia  

E mais dia menos dia/ A lei da selva vai mudar 

Todos juntos somos fortes/ Somos flecha e somos arco  

Todos nós no mesmo barco/ Não há nada pra temer 

 Ao meu lado há um amigo/ Que é preciso proteger 

Todos juntos somos fortes/ Não há nada pra temer 

 

E no mundo dizem que são tantos 

Saltimbancos como somos nós. 

 

(Os Saltimbancos) 

 

Esta seção retrata a experiência da elaboração coletiva de uma proposta de formação 

continuada com/para os professores que atuam na educação rural do município de Colorado 

do Oeste. São apresentados os diálogos diversos realizados a fim de levantar os problemas e 

sugestões na perspectiva da Pesquisa-ação. A investigação apresentada é resultado de várias 

parcerias, pois foi realizada em conjunto com profissionais que atuam na Educação e  

pertencem a áreas diversas do conhecimento.  

A primeira parceria foi realizada com o professor do IFRO, José Vagner Silva, que é 

engenheiro agrônomo. Também houve participação ativa e de suma importância dos 

professores que atuam nas escolas da zona rural, pois são eles quem entendem da realidade, 

da necessidade de seus alunos e da comunidade rural. Outros parceiros, o técnico do IFRO, 

Leandro Dias da Silva, que trabalha no laboratório de solos, a bolsista extensionista Bárbara 

Laura Tavares e o extensionista voluntário, Marcelo Vinicius Assis de Brito. Ambos 

acadêmicos do curso de Engenharia Agronômica. 

Em março de 2018, foi estabelecido o primeiro diálogo com o Secretário Municipal de 

Educação do município de Colorado do Oeste, o professor Raimundo, a fim de apresentar a 

                                                 
27 Compositores: Francisco Buarque de Hollanda, Sergio Bardotti e Luis Enriquez Bacalov (1977) 
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proposta de pesquisa história sobre a Educação Rural coloradense, com vistas a realizar 

intervenções no contexto atual da educação por meio da Pesquisa-ação. 

A recepção da pesquisa foi muito boa. Na ocasião, foi destacado que a formação tinha 

como objetivo realizar uma capacitação para os professores de modo a contribuir para o 

melhoramento da qualidade de vida, dos valores e dos interesses dos camponeses. Ainda não 

tínhamos de início, ideia de um tema que conseguisse ao mesmo tempo interessar aos 

professores para participar da capacitação e também promover tais melhorias para a 

comunidade rural. 

Diante da exposição da Portaria nº 2308/2016-GAB/SEDUC, de 18 de julho de 2016, 

às fls 04, foi possível conhecer a Matriz Curricular do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. 

Percebeu-se que a estrutura das disciplinas se assemelha muito com o currículo das escolas 

urbanas. Na Base Nacional Comum foram apresentadas as áreas do conhecimento: 

Linguagens (Língua Portuguesa, Arte e Educação Física); Matemática; Ciências da Natureza 

(Ciências); Ciências Humanas (História e Geografia) e Ensino Religioso; na parte 

diversificada: Linguagem (Língua Estrangeira Moderna) e Componente de livre escolha.  

Questionado sobre o que era abordado no Componente de livre escolha, o secretário 

municipal destacou dentre outras disciplinas, como sociologia e filosofia, a disciplina de 

técnicas agrícolas. Sobre a disciplina de técnicas agrícolas foi enfatizado que era uma das 

disciplinas optativas e que as escolas rurais a escolhem por estar ligada ao campo. Notou-se a 

existência de uma preocupação, de um olhar que se volta para o rural, para o espaço no qual a 

escola está inserida, para as necessidades do aluno aprender algo que lhe seja necessário para 

a vida rural. 

Foi observado que a disciplina de técnicas agrícolas poderia ser uma possibilidade de 

se trabalhar o empoderamento do aluno rural, sua identidade com o local onde vive e onde sua 

família trabalha para o sustento. No entanto, o diálogo com o secretário explicitou que apesar 

da existência dessa disciplina, não havia professores formados nesta área do conhecimento, 

nem formação continuada específica ou material que pudesse orientar a prática dos 

professores que a lecionam. Notou-se que a disciplina de técnicas agrícolas possuía uma 

potencialidade muito superior para ser explorada pelas escolas rurais. 

A atração pela disciplina de técnicas agrícolas também foi motivada devido a 

formação da própria pesquisadora, que é técnica em agropecuária e servidora do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia - IFRO Campus Colorado do Oeste, que oferta 

cursos voltados ao perfil agropecuário. O secretário municipal de educação contou de sua 
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experiência com a disciplina de técnicas agrícolas nas escolas rurais e das necessidades que 

sentiu como professor:  

 

A disciplina de técnicas agrícolas é lecionada nas escolas rurais do 6º  ao 9º ano. 

Trabalhei essa disciplina lá na escola Gilberto Amado e posso te dizer que a parte da 

secretaria municipal da educação, de fornecer material de apoio para que o professor 

pudesse lecionar essa aula, não era feita. Como de fato até hoje não é feita. Tem um 

ano e meio que estou aqui e a gente não tem nenhum material para que os 

professores trabalhem. Então eles usam uma cartilha antiga que foi fornecida pela 

EMATER. No âmbito municipal, precisamos desenvolver políticas e programas que 

contemplem as necessidades dos alunos da zona rural. Esse descaso que eles acabam 

tendo com a cultura deles lá, com a vivência deles lá, é justamente em decorrência 

da falta desse tipo de política voltada para a realidade deles. A gente tem que 

proporcionar. Eles devem ter esse contato mais prático. Se apropriar de forma mais 

prática desse conhecimento, eu acredito que vai de certa forma trazer pra eles um 

pouco mais de zelo e de identidade com o meio rural. (SANTOS, Raimundo Nonato 

Pereira dos. Colorado do Oeste – RO, 26 março 2018. Entrevista concedida à Marcia 

Jovani de Oliveira Nunes). 

  

O desafio estava posto à mesa. Como realizar tal formação? Quando reunir com os 

professores? Quais problemas esses professores teriam para expor? E seria possível encontrar 

uma parceria no IFRO que pudesse auxiliar nessa atividade? Pois era uma proposta bem 

ampla. 

No entanto, não era apenas uma formação na qual um professor do IFRO fosse à 

escola rural dar um treinamento que, posteriormente, fosse replicado pelos professores das 

escolas rurais. Havia a preocupação de se pensar e promover momentos que garantissem a 

autonomia dos professores que estavam nas escolas rurais lecionando a disciplina de técnicas 

agrícolas. 

Freire (2015), ao falar sobre a prática da extensão rural, faz crítica à forma impositiva 

na qual os especialistas, técnicos e agrônomos colocam-se como os que tudo sabem, 

demonstrando superioridade ao produtor rural, como se a cultura camponesa fosse totalmente 

errada e fosse preciso aceitar o novo. O autor descreveu a necessidade de se observar a 

dialogicidade frente à antidialogicidade evidenciada pelos agrônomos que preferem não 

dialogar, para não perder tempo, considerando o processo de diálogo lento e prejudicial aos 

resultados.  

Dessa forma, Freire (2015) analisa o trabalho do agrônomo enquanto educador, o 

trabalho pedagógico do agrônomo, que é chamado de extensionista, afirmando que esse 

trabalho precisa ser dialógico e permitir a compreensão do contexto e da realidade e que a 

proposta levada pela extensão não pode caracterizar uma “invasão cultural”, estabelecendo-se 
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uma relação de “invasor e invadido”, permeada pelo autoritarismo. Freire (2015) descreveu a 

relação que observou entre o extensionista e o camponês na qual:  

 

O primeiro atua, os segundo tem a ilusão de que atuam na atuação do primeiro; este 

diz a palavra, os segundo, proibidos de dizer a sua, escutam a palavra do primeiro. O 

invasor pensa, na melhor das hipóteses, sobre os segundos, jamais com eles; estes 

são ‘pensados’ por aqueles. O invasor prescreve; os invadidos são pacientes da 

prescrição. (FREIRE, 2015, p .49). 

 

Freire (2015) é insistente na necessidade de ser dialógico na extensão, de vivenciar o 

diálogo, de não invadir ou procurar manipular, mas, a partir do conhecimento de uma 

realidade, empenhar-se na sua constante transformação. A partir dos pressupostos freirianos, 

era preciso encontrar uma parceria aberta ao diálogo e disposta a reinventar-se pela 

metodologia da Pesquisa-ação, que é movida pelo diálogo. 

 

5.1 A busca de parcerias para a pesquisa-ação 

 

Pensar uma formação para a disciplina de técnicas agrícolas, sugeriu a inclusão de um 

professor colaborador de área técnica do IFRO Campus Colorado do Oeste, um especialista 

na área agrícola. Todavia, a considerar as orientações de Freire (2015), a atividade de escolha 

do professor colaborador não foi algo muito fácil. Foi dada a largada, a caçada havia 

começado. A princípio buscou-se por nomes que tivessem experiência e referência em 

atividades de extensão no IFRO Campus  Colorado. No entanto, essa opção não foi assertiva, 

pois não era apenas realizar a extensão, mas dialogar com o objeto. Não era uma formação 

para, mas uma formação com os professores. 

Dentre os mais renomados professores percebia-se o discurso de que deveria ser 

levada uma formação pronta, com cartazes, slides e também a ata para que no final fossem 

recolhidas as assinaturas, registrar várias fotos e estaria tudo pronto. Isso garantiria diversas 

publicações. Que decepção! Definitivamente não era essa a proposta desta pesquisa. A 

pesquisadora estava empolgadíssima, munida de uma boa bagagem de referencial teórico 

sobre pesquisa-ação. Não poderia realizar, senão através da metodologia que aprendeu para 

sua pesquisa, era necessário comprovar na prática a teoria de Thiollent (2011) e Barbier 

(2004). Então, foram dispensados diversos possíveis colaboradores.  

Quase um mês de tentativas frustradas à procura de encontrar alguém com afinidades, 

com sensibilidade, com abertura e coragem para a Pesquisa-ação. Mas valeu o tempo de 

espera. Finalmente as ideias se encaixavam, se arranjavam, se alinhavam para a pesquisa-
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ação. O encontro com o professor José Vagner, agrônomo, iniciante na docência do IFRO 

Campus Colorado do Oeste, com experiência em agricultura familiar, desejoso de realizar 

trabalho de extensão à comunidade rural do município, trouxe novo ânimo à pesquisa. 

Foi de José Vagner a ideia de elaborar um projeto para participar de um edital de 

Extensão que estava aberto no IFRO Campus Colorado. Mas, só isso não bastava para que 

tivéssemos combinado. José, como eu, acreditava na possibilidade da transformação do meio 

pela Educação. Não era apenas uma investigação de pesquisa que, ao fim teria o registro. Para 

nós era muito mais. Encaramos como uma verdadeira missão. José sugeriu a participação e 

convidou o técnico de laboratório de solos, Leandro Dias, que aceitou prontamente e 

colaborou com algumas sugestões ao longo das atividades da Pesquisa-ação/extensão. 

Depois do primeiro encontro, no qual fechamos a parceria da pesquisa, tivemos 

diversos outros encontros, para explanação do projeto de pesquisa que norteou esta 

investigação, para comunicação dos dados até então levantados e tantos outros mais para 

planejamento das futuras ações. O diálogo foi peça fundamental para qualquer que fosse o 

trabalho planejado e realizado por diversas mãos e sempre o óbvio precisava ser dito, ser 

explicado com detalhes, para se evitar incompreensões ou interpretações diversas, uma vez 

que estávamos trabalhando a diversas mãos, com áreas de conhecimento distintas. 

Silva (2001) descreve a riqueza de se realizar um programa integrado de pesquisa e 

extensão, destacando a atuação interdisciplinar dos agentes envolvidos de acordo com suas 

áreas de atuação. O autor afirma que: 

 

A execução de um Programa Integrado de pesquisa e extensão otimiza os recursos e 

as ações dos pesquisadores, es tabelecendo a possibilidade de uma atuação 

interdisciplinar em que cada pesquisador, atuando em sua área de conhecimento, 

contribui e recebe contribuições de todas as outras áreas, proporcionando um saber 

científico que terá maior eficácia tanto na produção acadêmica quanto na atuação 

junto às comunidades envolvidas . (SILVA, 2001, p. 155). 

 

Todo o trabalho de Pesquisa-ação/extensão foi desenvolvido de forma muito 

articulada. Não foram divididas tarefas ou atribuições, mas cada qual diante do que conhecia 

contribuiu para que o melhor pudesse ser apresentado. Devido às proporções tomadas pela 

pesquisa, não é exagero afirmar que jamais poderia ter sido realizada se não houvesse 

colaboração de todos. O pensar e o agir de forma interdisciplinar e colaborativa foi 

fundamental para que fosse possível realizar do planejamento à ação. 

Ainda no primeiro semestre de 2018, foram traçados alguns planos e metas para a 

Pesquisa-ação/extensão, que perpassa pela elaboração de um projeto para participação de 
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edital de extensão do IFRO Campus Colorado do Oeste. Vislumbrava-se a possibilidade de 

custeio para comprar os materiais necessários para a formação dos professores, bem como a 

produção do material didático pedagógico que se pretendia deixar nas escolas colaboradoras 

com a pesquisa-ação, o produto final desta pesquisa. 

Nova reunião foi agendada, com o secretário municipal de educação, a fim de 

oficializar a parceria, bem como autorizar a elaboração e execução de um projeto de Pesquisa-

ação/extensão nas escolas rurais do município.  

 

Imagem 13: Diálogo com o secretário municipal sobre a Pesquisa-Ação/Extensão 

(27/06/2018) 

Fonte: Acervo Pessoal da Pesquisadora 
 

Na foto anterior, do lado esquerdo estão o técnico de laboratório de solos Leandro 

Dias, o professor José Vagner ao fundo, ao centro o professor Raimundo, secretário municipal 

de educação e à direita, a pesquisadora. Nesse encontro foi decidido quantas e quais escolas 

rurais iriam participar das atividades. O critério de seleção das escolas levou em consideração 

alguns fatores como: escolas mais antigas (com possibilidade de encontrar escolas que 

estavam ativas desde a década de 1970), escolas com maior número de alunos e escolas que 

apresentassem indícios ou possibilidades de encerramento das atividades educacionais.  
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A partir dos critério de seleção, das quatro escolas rurais em funcionamento, foram 

escolhidas duas escolas para participarem ativamente da Pesquisa-ação/extensão. Não entanto, 

destacou-se que todo o conhecimento técnico-científico produzido nas atividades seria 

posteriormente compartilhado com as duas outras escolas não selecionadas, a fim de 

contribuir com a prática pedagógica. De acordo com os requisitos para seleção, chegamos ao 

nome das escolas rurais Clair da Silva Weyh e Dom João VI, em atividade desde 1977, sendo 

que a primeira é considerada a maior escola rural em número de alunos (mais de duzentos) e 

ambas, de acordo com as informações coletadas na Secretaria Municipal de Educação, estão 

passíveis de encerramento das atividades, visto estarem localizadas próximas à zona urbana 

do município que planeja uma política de contenção de gastos por meio do reaproveitamento 

dos professores da zona rural nas escolas urbanas.  

Firmada a parceria com o município, foram agendadas as primeiras visitas às escolas 

rurais para diálogo com os gestores e professores da disciplina de técnicas agrícolas. Para 

melhor viabilizar a participação dos envolvidos, optou-se por realizar duas reuniões, uma em 

cada escola, com o objetivo de conhecer o perfil e formação dos professores que atuavam na 

disciplina de técnicas agrícolas e levantar os problemas e sugestões para realização da 

formação continuada.  

É importante destacar, que embora tenha sido criado espaço para discussão e 

levantamento dos problemas enfrentados pelos professores e alunos das escolas rurais, não foi 

propósito desta pesquisa realizar intervenções no sentido de solucionar problemas de natureza 

diversa apontados (tais como, transporte, estradas, infraestrutura, etc). Todavia a assunção 

desses problemas evidentemente serviram como suporte para compreensão e planejamento da 

Pesquisa-ação/extensão. No entanto, o foco, nessa etapa da pesquisa, de acordo com o projeto 

que a orienta foi: Identificar se as atuais políticas públicas para formação e qualificação do 

magistério rural se relacionavam com as especificidades do rural, com a emancipação e 

resistência do campo. E elaborar de forma coletiva, com os professores da educação rural de 

Colorado do Oeste, uma proposta de formação continuada a partir das percepções e problemas 

destacados  pelos mesmos que pudesse atender as especificidades do rural. 

A foto abaixo registrou o diálogo com os professores da escola rural Dom João VI. Da 

esquerda para a direita, a pesquisadora e os professores Elenice, Janis, Idalmo, Diva e a 

gestora Rosenilda. 

 

Imagem 14: Diálogo com os professores de Técnicas Agrícolas da Escola Rural 

(30/07/2018) 
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Fonte: Acervo Pessoal da Pesquisadora 

 

Como o objetivo era realizar uma formação para os professores que atuavam nas 

escolas rurais, de forma que essa atividade pudesse ter repercussão na emancipação e 

resistência do campo, buscou-se uma disciplina que mais pudesse aproximar-se desse ideal, 

embora todas as disciplinas pudessem participar de forma interdisciplinar. Por uma questão de 

logística e tempo, houve necessidade de melhor direcionar tais atividades para a disciplina de 

técnicas agrícolas. 

Destaca-se que, enquanto pesquisa-ação, poderiam ser realizadas atividades outras em 

função dos problemas apontados no decorrer da investigação, no entanto, optou-se em manter 

o objetivo específico traçado para a etapa, embora pudesse ser alterado, pois o planejamento 

do projeto foi flexível. Priorizou-se por identificar junto aos professores de técnicas agrícolas 

as dificuldades e necessidades formativas para a disciplina de técnicas agrícolas, a fim de 

realizar com/para eles uma formação continuada 

Dessa forma, a formação continuada foi sim um elemento proposto para os 

professores. No entanto, quando, onde, de que forma e sobre o que, foram elementos que se 

construíram a partir de discussões e problemas apontados pelos professores das escolas rurais 
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que lecionavam a disciplina de técnicas agrícolas, a fim de se caracterizar o roteiro para 

realização da Pesquisa-ação, descrito por Thiollent (2011, p.62), no qual consta: a) Analisar e 

delimitar a situação atual; b) Delinear a situação final (onde se pretende chegar); c) Identificar 

os problemas a serem resolvidos para passar de (a) para (b); d) Planejar as ações 

correspondentes; e) executar e avaliar as ações. 

 

 

Figura 9: Roteiro para Pesquisa-ação 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora a partir das orientações de Thiollent (2011, p.62) 

 

 

 

5.2 Conhecendo os professores e os desafios do ensino da disciplina de técnicas agrícolas 

nas escolas rurais 

 

Nos primeiros encontros com os professores, buscou-se compreender de onde estavam 

falando, qual realidade permeava sua vida pessoal e profissional. Nesse levantamento inicial 
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foi possível perceber que, a maioria dos professores que lecionavam a disciplina de técnicas 

agrícolas nas escolas rurais, residiu ou ainda reside na própria zona rural, ou seja, ao que 

parece há uma preocupação, de que embora o professor não tenha formação técnica na área 

agrícola, pois, a maioria declarou ser pedagogo ou licenciado em matemática e letras, possui 

vasta experiência prática e de vida com a agricultura e é igualmente muito experiente na área 

da educação. Todos atuam de 20 a 30 anos como professores nas escolas rurais. Geraldi, 

Fiorentini e Pereira (2003) afirmam que o: 

 

Conhecimento pedagógico não pode ser descrito simplesmente como um 

conhecimento de técnicas para implementar um ideal de ensino com isso 

negligenciando o contexto. Ele compreende sabedoria, isto é, um julgamento 

prático temperado por um crescente entendimento prático. O conhecimento prático 

não envolve somente uma apreciação da cultura ocupacional de ensino, mas sua 

localização social. (GERALDO; FIORENTINI; PEREIRA, 2003, p. 140). 

 

Nos diálogos, foi possível perceber que os professores de técnicas agrícolas das 

escolas rurais tinham muito a ensinar, tanto em relação à área da agricultura como à 

pedagógica. O mais antigo, o professor Francisco, licenciado em matemática, está há 32 anos 

na educação coloradense. Realizou sua formação por meio do supletivo e foi professor 

cursista de uma das últimas turmas formadas pelo programa Logos II no município. 

Comentou que teve dificuldades para cursar o programa devido à distância, à falta de tempo, 

porque estava em sala de aula e devido ao fato de ter que estudar sozinho. Mas afirmou que o 

programa Logos II lhe trouxe muito aprendizado e foi lhe abrindo portas na educação. 

Declarou gostar muito de ser educador e que “a educação é para quem gosta, não para quem 

quer”. Acredita que é uma forma de transformar o aluno e que esse aluno pode transformar a 

sociedade. Sobre sua prática profissional, afirmou: 

 

Não trabalhamos para o aluno arrumar um emprego amanhã. Isso é importante, mas 

o mais importante é trabalhar ele para viver em sociedade, para transformar porque 

eu não consigo transformar, mas consigo passar a mensagem para que os novos, 

futuros professores e governantes consigam transformar isso na sociedade. 

(PEREIRA, Francisco Dias. Colorado do Oeste – RO, 04 julho 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

  

Brandão (2011, p.64) afirma que comportamentos como os do professor Francisco são uma 

oposição, mas “se opor na ofensiva de quem deseja CONSTRUIR”, por meio de processos 

educativos “formas solidárias, igualitárias e plurais de convivência entre os homens” 

pretendendo a construção de uma sociedade mais fraterna e tolerante. Dessa forma, “a 
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Educação não pode ser pensada senão interagindo com o universo de conhecimento que a 

cerca e do qual ela faz parte” (BRANDÃO, 2011, p.64). 

Freire e Nogueira (1989) descrevem o grande número de professores espalhados pelo 

Brasil, que assim como o professor Francisco, atuam no estado e município com uma carga 

horária de 40 horas semanais e que guardam o pensamento reflexivo em suas ações, 

questionamentos valiosíssimos para a Educação.  

 

[...] são muitas pessoas hoje no Brasil. Eu diria assim… são aqueles(as) 

educadores(as) que se fazem a seguinte pergunta: ‘que posso fazer eu para que seja 

tomado a sério o interesse das crianças populares?’ Ou então se perguntam assim: 

‘em minha atividade profissional, que é que tem acontecido com os interesses 

peculiares à Cultura Popular?’. (FREIRE; NOGUEIRA, 1989, p. 45). 

 

O professor Francisco contou que viu, ao longo dos anos de trabalho, várias mudanças 

no sistema educacional e que disciplinas foram extintas devido à criticidade que despertavam 

no aluno. Afirmou sobre uma determinada disciplina que:  

 

Foi extinta de repente! Aí fiquei pensando, uma coisa quando pega muito no pé de 

alguém, eles procuram disfarçar, tirar a atenção [...] aprendemos coisas que serviam 

para a realidade Hoje, estão tirando filosofia, história porque são disciplinas que 

estão formando alunos mais críticos e governantes não querem saber disso, querem 

cidadão que ouve e fique quieto. (PEREIRA, Francisco Dias. Colorado do Oeste – 

RO, 04 julho 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Para Giroux (1992), os professores em quaisquer que sejam os níveis de ensino em 

que atuam, acabam sendo estimulados ou pressionados a não desenvolverem práticas de 

ensino que desenvolvam a criticidade do aluno. O autor afirma que: 

 

Por um lado, tais intelectuais ganham a vida dentro de instituições que 

desempenham um papel fundamental na produção da cultura dominante, por outro 

lado, eles definem seu terreno político ao oferecerem aos estudantes discursos 

alternativos e práticas sociais críticas, cujos interesses estão frequentemente em 

dissonância com o papel hegemônico da escola e com a sociedade qu e a mesma 

apóia. (GIROUX, 1992, p.40). 

 

 Os professores relataram diversas atividades que desenvolveram com os alunos em 

suas múltiplas disciplinas a fim de, não apenas prepará-los para o mercado de trabalho, mas 

para a vida, para a cidadania, para reconhecerem seus direitos e deveres no grupo em que 

estão inseridos. Disseram que acreditam que a educação pode libertar o povo e por isso os 

cortes são sucessivos. 
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Outro fator relevante a se considerar, é que todos os professores colaboradores  

chegaram ao município de Colorado do Oeste na década de 1980, participaram de atividades 

agrícolas rudimentares, desmatamento, queimada, plantio direto, agricultura nômade. São 

esses conhecimentos que ajudaram e ainda ajudam os professores a lecionar a disciplina de 

técnicas agrícolas. O professor Idalmo, licenciado em matemática, está há 23 anos na 

educação e contou:  

  

Tenho muito conhecimento do campo porque já vivia no campo. Meus pais eram 

agricultores e o que sei sobre agricultura é o que aprendi na prática com meu pai. Ele 

plantava feijão, fazia plantio direto na terra, queimada do mato, não se fazia muito 

manejo. Como tinha muita terra, quando não dava mais nada, ia mudando de lugar e 

deixando capoeira para trás, depois tacava fogo e transformava em pasto. (SOUZA, 

Idalmo Ferreira de. Colorado do Oeste – RO, 30 julho 2018. Entrevista concedida à 

Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Todos os professores concordaram que realizaram o tipo de cultivo descrito pelo 

professor Idalmo, embora perceberam que nos dias atuais, não existe mais tanta terra 

disponível e daí a necessidade de se realizar o manejo correto e a preservação do que se tem. 

A professora Janis, é pedagoga e está na docência há 23 anos, contou que o que sabe sobre a 

agricultura aprendeu com os pais, que realizaram plantio direto na palhada e roçavam. 

Destaca que as coisas mudaram muito no campo, que os camponeses eram mais unidos 

“quando se tinha colheita o povo juntava pra colher, fazia comida pra todo mundo, ia todo 

mundo trabalhar o dia todo, todos os vizinhos”. 

Edy, professora há 20 anos, veio do Mato Grosso ainda bebê com sua família no final 

dos anos de 1970, formou-se em letras pelo PROCAP/LETRAS. Relembra as dificuldades 

enfrentadas pelos colonizadores do município. Contou que “nesse trecho às vezes de 

madrugada chamavam na frente de casa e minha mãe levantava para fazer comida, as pessoas 

pediam comida, andando nesse trecho, lá em casa sempre tinha farinha e porco na lata, então, 

ela fazia uma farofa”.  

 Os professores, mergulhados nas memórias, relacionaram suas vivências à disciplina 

de técnicas agrícolas percebendo significância desta para com o ambiente rural com vistas a 

fortalecer e valorizar o campo, ser resistência à extinção, tanto das escolas rurais quanto da 

própria zona rural. Geraldi, Fiorentini e Pereira (2003, p.170) destacam a grande importância 

dessa reflexão sobre a prática, na qual “os professores não só desenvolvem suas estratégias 

docentes, como também compreendem melhor os objetivos e princípios que devem levar à 

prática”. Assim, não se trata de resolver um problema apenas com relação à disciplina de 

técnicas agrícolas, mas algo que se inicia com um propósito muito maior. Resistir no campo. 
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Todos, professores e gestores, afirmaram que a disciplina de técnicas agrícolas está na 

grade curricular como componente de livre escolha, ou seja, é opcional. Poderiam ter 

escolhido uma outra disciplina, mas devido à escola estar na zona rural, optou-se em manter 

essa disciplina. No entanto, queixam-se da inexistência de materiais para orientar o trabalho 

docente. 

Sobre os problemas, desafios e obstáculos que enfrentam para lecionar a disciplina de 

técnicas agrícolas, todos quiseram contribuir. Notou-se que são grandes os desafios que 

enfrentam e raros os momentos que lhes são prestados ouvidos para que se manifestem. A 

partir das diversas falas dos professores, das observações da pesquisadora, do professor 

colaborador do IFRO, dos gestores das escolas rurais e do secretário municipal, destacaram-se 

os principais entraves da disciplina: falta de tempo para capacitação, devido os professores 

lecionarem diversas disciplinas a fim de completar a carga horária exigida; falta ementa para a 

disciplina; falta de materiais para orientação das aulas, visto que os professores não são 

formados na referida área. 

Levantados os problemas, os professores descreveram como visualizavam a condição 

ideal para que pudessem desenvolver as aulas de técnicas agrícolas nas escolas rurais. Boa 

parte da condição ideal descrita estava relacionada à solução da falta de tempo, visto que a 

carga horária semanal da disciplina foi reduzida para apenas uma aula. Também é necessário 

tempo para o preparo das atividades e para capacitação; discussão de uma ementa para 

disciplina e fornecimento de materiais específicos que orientem o preparo das aulas. Então, 

foi sugerido que os professores pensassem, dentro das possibilidades reais que tínhamos à 

disposição, formas para solucionar os problemas apontados por eles mesmos.  

Com relação à falta de tempo para capacitação, após discussão, os professores 

chegaram por unanimidade à proposta de formação continuada, preferencialmente durante 

suas aulas, com a presença dos alunos. Dessa forma, argumentam que durante a formação, 

professores e alunos aprenderiam e poderiam realizar o registro da aula, sem prejuízos ao 

calendário escolar ou à carga horária docente. A participação dos alunos nas atividades foi 

muito importante, riquíssimo para a pesquisa, pois provocou e proporcionou reflexão e 

adaptação na metodologia de ensino, que estava sendo pensada somente para os professores. 

A falta de ementa para direcionar a disciplina, tomou boa parte do tempo das reuniões, 

observou-se que esse não seria o momento oportuno para discuti-la, uma vez que era 

importante envolver comunidade interna e externa na discussão; e esse ainda era um momento 

no qual buscou-se estabelecer contatos, criar vínculos, afinidades, confiança com o público 

que até então não conhecia nem a pesquisadora, nem tão pouco a pesquisa em curso. Por ser 
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um tema bem amplo e complexo, acreditou-se que a discussão dessa ementa e da grade 

curricular mereceria por si mesma uma outra pesquisa. Não caberia na proposta de formação 

intencionada para o momento.  

A indisponibilidade de materiais para orientar as aulas da disciplina de técnicas 

agrícolas aos professores, que não são formados na referida área, foi um ponto favorável para 

se iniciar as negociações sobre a formação continuada. Alguns professores pediram que 

fossem disponibilizadas apostilas e materiais os quais poderiam utilizar para ministrar as 

aulas. No entanto, foi destacado aos professores que a intenção desta atividade era criar com 

eles um material pedagógico próprio, desenvolver uma sequência didática em forma de 

cartilha, a partir das práticas realizadas com e por eles, que pudesse os auxiliar futuramente 

nas aulas. A proposta foi muito bem aceita pelos professores. Na foto a seguir, alunos da 

escola Dom João VI plantam cheiro-verde em canteiros confeccionado por eles com garrafas 

pets pintadas.  

 

Imagem 15: Alunos em atividades agrícolas na escola rural Dom João VI (17/10/2018) 

Fonte: Acervo Pessoal da Pesquisadora 
  

 As atividades desenvolvidas na disciplina de técnicas agrícolas, compreendiam 

adaptações de atividades de manutenção da escola. O professor Adilson destacou “faltam 

ações para nós, aqui coletamos lixo, aguamos as plantas, capinamos os arredores da escola”. 

De fato quando chegamos às escolas, pela primeira vez foi possível observar algumas turmas 
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de alunos que realizavam essas tarefas. Notamos que alguns alunos estavam a rastelar o 

gramado, outros a capinar, a dar água para as plantas. Havia plantas ornamentais e outras 

destinadas ao consumo dos refeitórios das escolas (cheiro-verde). Na foto abaixo, uma turma 

realiza a limpeza da frente da escola Dom João VI, eliminando ervas daninhas com a enxada.  

 

Imagem 16: Alunos em atividades agrícolas na escola rural Dom João VI (17/10/2018) 
Fonte: Acervo Pessoal da Pesquisadora 

 

Compreende-se que parte das atividades realizadas são pertinentes à disciplina. Os 

professores a lecionavam a partir de seus próprios conhecimentos sobre a zona rural, com 

intuito de colaborar para a aprendizagem do aluno. No entanto, disseram que sentem falta de 

uma capacitação técnica e descreveram que procuram trabalhar na disciplina o dia a dia da 

cultura familiar, o que percebem que os camponeses produzem em suas terras. Mas alegam 

que nem sempre conseguem êxito porque não é sempre que se tem material e ambiente 

disponível na escola para realizar as atividades de técnicas agrícolas.  

Os professores buscaram identificar na comunidade camponesa e em suas próprias 

práticas como produtores rurais, um tema que tivesse relevância para que fosse possível 

planejar uma formação significativa e útil, tanto para os professores quanto para a 

comunidade rural. Dentre os principais interesses foram apontados: a construção de uma horta 

escolar; noções para compostagem e técnicas de irrigação, entre outras demandas menos 
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enfatizadas. O professor Francisco descreveu bem a função da disciplina no sentido de 

atender a agricultura familiar e o que os pais produzem, afirmou:  

 

Quando se tem um espaço, apoio, dá para mostrar para os alunos o que pode ser 

produzido, qual a utilidade. Envolve até o caso da terra porque a nossa terra aq ui o 

pH dela precisa ser corrigido, senão também não produz, porque o aluno pensa que é 

só colocar o esterco que a terra produz e não é bem assim. Primeiro tem que se 

corrigir a acidez para depois pôr o esterco. A gente fala isso mas, o bom era se ele 

visse na prática. (PEREIRA, Francisco Dias. Colorado do Oeste – RO, 04 julho 

2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

O professor Adilson afirma que a maioria dos alunos pensa “eu vou adubar, vou 

colocar calcário. Mas eles precisam entender o que vem primeiro, qual é o primeiro 

procedimento”. O professor Francisco complementou que “muitos fazem sem conhecimento 

nenhum”. Notou-se que, na maioria das ideias apontadas para a formação continuada, girava 

em torno de um tema gerador - solos.  

Embora os professores não tenham identificado diretamente esse tema, foram citando 

os problemas que possuíam e o que precisam conhecer. Assim, o problema apontado, para a 

horta escolar, era que o solo era arenoso, muito fraco. Buscaram solo na mata, mas após a 

primeira colheita, começaram a aparecer pragas. Igualmente, o que buscavam na 

compostagem era corrigir e adubar o solo para torná-lo fértil. Também esperavam que pela 

irrigação o solo produzisse para o refeitório escolar. 

Os professores demonstraram muito interesse e curiosidade quando o professor José 

Vagner afirmou a possibilidade de se verificar o pH do solo, por meio de experimentos 

simples e baratos. Expressaram desejo de conhecer o pH de suas propriedades rurais e 

também da escola. Destacaram que boa parte dos alunos tem tanque de peixe que precisam de 

correção do solo também, demonstraram ainda interesse quanto ao melhor tipo de solo para se 

trabalhar a piscicultura, levando-se em consideração a capacidade de infiltração de água. 

Notou-se que faltavam alguns conhecimentos relacionados à formação quanto ao tipo 

de solos e ao pH dos mesmos, fatores relevantes que antecedem, por exemplo, a construção de 

uma horta escolar. No entanto, esses conhecimentos precisavam ser construídos 

considerando-se todo o contexto vivenciado pelos professores, principalmente, a carência ou 

inexistência de materiais para execução das aulas e o histórico de agricultura que 

vivenciaram.  

Ao término da discussão, ficou definido que o tema - Solo seria trabalhado, 

priorizando-se pela utilização de metodologias e materiais fáceis, baratos e ou/de reutilização, 

através de experimentos e demonstrações práticas com professores e alunos, durante as aulas 
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de técnicas agrícolas. Tais experimentos teriam como objetivo posterior, orientar esses ou 

outros professores de técnicas agrícolas a partir da construção de uma sequência didática 

(cartilha) para as aulas de técnicas agrícolas.  

Também foi combinado com os professores, a realização de um primeiro encontro 

para sondagem das turmas. Essa foi considerada a atividade nº 01 da seqüência didática 

(cartilha), pois deverá ser também realizada pelos professores de técnicas agrícolas a cada 

nova turma, a fim de que se conheça o nível de compreensão dos alunos sobre o tema solos, 

antes de serem realizadas as demais atividades. 

Um dos objetivos desta pesquisa foi que os professores pudessem contribuir com suas 

próprias experiências, pois a pesquisa-ação objetiva valorizar o conhecimento de quem 

vivencia uma realidade, somada ao conhecimento de quem é especialista em uma determinada 

área. Neste caso, quem vivencia a realidade de ministrar a disciplina de técnicas agrícolas e a 

realidade dos solos da região, são os professores das escolas rurais. O especialista vem no 

sentido de orientar o trabalho, mas para isso precisa conhecer o contexto no qual a escola está 

inserida. Portanto, trata-se de uma troca de conhecimentos, no qual ocorreu a apropriação de 

conhecimentos por ambas as partes.  

Geraldi, Fiorentini e Pereira (2003, p.138) descrevem que esse processo de 

“colaboração e a negociação entre especialistas e técnicos (professores)” é o que evidencia as 

características de uma Pesquisa-ação. Durante os diálogos diversos, a equipe de pesquisa 

buscou posicionar-se de forma aberta a fim de compreender o contexto e envolver os 

professores na pesquisa, uma vez que sem eles não seria possível “legitimar intervenções 

externas no local de trabalho do professor, a sala de aula e a escola”, visto que tais “espaços 

de ensino são considerados de domínio profissional dos professores” onde atuam livremente e 

com autonomia (GERALDI; FIORENTINI; PEREIRA, 2003, p.138). 

Destaca-se que não se tratava de ensinar os professores a dar aulas sobre este ou 

aquele tema, mas que o essencial da atividade estava em aprender a resolver problemas 

através da metodologia da Pesquisa-ação, na qual os sujeitos que vivem a realidade 

aprenderam a levantar seus problemas, idealizar e planejar soluções; e que a principal ideia 

sempre permaneceu centrada em valorizar os alunos que estão na zona rural porque a 

agricultura familiar vive uma realidade de desprestígio.  

Nesse sentido, é necessário que os alunos se apropriem dos conhecimentos científicos 

e valorizem suas terras, compreendam que existe potencialidade no local onde estão, que suas 

terras podem ser mais produtivas, que podem desenvolver e terem uma vida decente e digna 

morando na zona rural. O professor José Vagner destacou sua experiência com agricultura 
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familiar, que trabalhou durante um bom tempo nessa área e que também seus pais eram 

agricultores. Afirmou que: 

 

O conhecimento do agricultor, com relação ao solo, é muito rico. Mas na maioria 

das vezes, esse conhecimento é empírico. O que a gente chama de conhecimento 

empírico é um conhecimento passado de pai para filhos. Mas isso, com o passar dos 

anos, foi sofrendo mudanças e outros conhecimentos foram sendo adicionados e o 

novo agricultor não teve acesso porque o que ele sabe é o que o pai dele passou. E os 

outros conhecimentos, nos quais foram feitas pesquisas e gerado conhecimento  estão 

aí, mas o filho do agricultor não tem acesso. Esse trabalho visa inicialmente ensinar, 

que esses alunos possam se apropriar do conhecimento. Depois esperamos que esse 

trabalho possa ser traduzido em resultados de aplicação. (SILVA, José Vagner. 

Colorado do Oeste , 04 julho de 2018). 

 

Na opinião do professor José Vagner, os grandes produtores do agronegócio têm 

acesso à tecnologia de ponta oriunda das diversas pesquisas na área da agricultura. Portanto, 

trabalham com um nível de precisão muito grande, que lhes garante a não perda de 

produtos/insumos e o retorno da produção (lucro). Por outro lado, não temos políticas 

públicas de fortalecimento da agricultura familiar, que é a grande produtora de alimentos 

diversos da mesa brasileira, cerca de 70%. Existe a necessidade de implantação de políticas 

públicas voltadas ao solo, à análise de solo, recomendação de adubação, subsídios para 

adubação, calagem e correção de solos do pequeno agricultor nas áreas de assentamento e de 

agricultura familiar.  

A fala do professor José Vagner gerou afinidade com os partícipes da pesquisa porque 

perceberam que o agrônomo era um professor que foi agricultor, como eles o são. O que os 

diferenciava era a oportunidade de aperfeiçoamento profissional que José teve, em detrimento 

da falta de instituições formadoras na região Norte para a época que eles estudaram.  

As vozes tornaram-se cada vez mais interessantes e semelhantes. Os professores 

passaram a discutir sobre a produção da agricultura familiar, que hoje está limitada “ao que a 

terra pode dar naturalmente. Às vezes se utiliza um esterco, ou outra adubação orgânica, mas 

isso é muito pouco porque chega um tempo em que a terra se desgasta e é preciso repor esses 

elementos”, afirmou o professor José Vagner. No entanto, destacou que os agricultores não 

têm recursos porque esses insumos são caros, então, “se ele ainda tiver área disponível, acaba 

indo para outra área, fazendo o cultivo itinerário, como antigamente se fazia, quando se tinha 

muita terra. Mas hoje não temos mais tanta terra e precisamos preservar a terra que temos”. 

Juntos os professores perceberam a necessidade da realização de um trabalho de 

conscientização do agricultor para que perceba a necessidade de fazer a correção e adubação 
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do solo da forma adequada, para que não se aplique em excesso os produtos, uma vez que isso 

poderia ocasionar a contaminação, não apenas do solo, mas do lençol freático da região. 

Com bases nas demandas levantadas, foi construído, seguindo-se as orientações do 

Departamento de Extensão do IFRO Campus Colorado do Oeste, um projeto de extensão 

nomeado de “Solos na Escola/IFRO”. Tal projeto foi submetido à apreciação e aprovado, logo 

em seguida, pelo Departamento de Extensão.  

A aprovação do projeto de extensão “Solos na Escola” garantiu uma taxa de bancada 

no valor de R$ 2.000,00, que foi empregada na Pesquisa-ação/extensão, para aquisição dos 

materiais e, principalmente, para a confecção das cartilhas que foram entregues nas quatro 

escolas rurais e na secretaria municipal de educação. E também foi oferecida uma bolsa de 

extensionista para a acadêmica do curso de Engenharia Agronômica, Bárbara Laura Tavares e 

sempre que possível, foi utilizado o veículo oficial do Campus para levar o grupo às escolas 

rurais.  

A proposta do projeto de extensão, destinado a atender aos professores e alunos das 

escolas rurais municipais, está intimamente ligada ao próprio interesse que o IFRO Campus 

Colorado do Oeste manifestado no PDI 2018 - 2022  (Plano de Desenvolvimento 

Institucional), no qual o IFRO se propõe a: adotar práticas e atividades que promovam a 

integração do ensino, pesquisa e extensão; expandir e incentivar parcerias com o município 

para formação continuada; interligar à comunidade escolar a comunidade externa; realizar 

pesquisa para conhecer a demanda regional (baixo Cone Sul) e; atender com mais ênfase as 

minorias sociais, dentre eles, os produtores rurais (PDI IFRO 2018-2022, pp. 273-275). 

 

5.3 Sequência didática: uma alternativa de formação continuada 

 

A fim de favorecer a construção da sequência didática (cartilha) bem como manter os 

registros de fotos das atividades de ensino, foi criada uma pasta compartilhada no Google 

Drive. O compartilhamento das fotos ficou restrito aos membros do grupo da atividade de 

extensão. Na pastas, foram salvas todas as fotos, gravações, relatórios e registradas as 

impressões e observações realizadas ao longo das atividades nas escolas por todos os 

pesquisadores extensionistas.  

Após a realização das atividades com os professores e com as turmas, as observações 

e o passo-a-passo da execução de cada uma das atividades foram sistematizados a fim de 

que se construísse a sequência didática (cartilha), sendo que num momento ulterior, os 

professores das escolas rurais da disciplina de técnicas agrícolas contribuíram avaliando e 
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sugerindo pontos que pudessem favorecer a compreensão e a utilização do instrumento para 

realização de futuras aulas sobre o ensino do tema solos. 

 

5.3.1 Atividade 01 - Sondagem de conhecimento 

 

As atividades de ensino sobre o tema solos, iniciaram no dia 23/07/2018, na Escola 

Clair da Silva Weyh e no dia 15/08/2018, na Escola Dom João VI. Na Atividade nº 01, foi 

aplicado um questionário participativo, no qual as perguntas provocaram os alunos a 

responder de acordo com o nível de conhecimento.  

Em ambas as escolas participaram turmas de 8° e 9° ano do ensino fundamental. Ao 

todo foram quatro turmas que somaram 62 alunos (34 meninos e 28 meninas), na faixa etária 

entre treze e dezessete anos. Em uma das turmas da escola Dom João VI havia dois alunos 

irmãos com deficiência auditiva. A seleção das turmas que participaram das atividades, foi 

realizada pelos professores das próprias escolas que julgaram que, nesta etapa do 

aprendizado, os alunos já teriam os pré-requisitos necessários para a compreensão do tema. 

A atividade teve duração de aproximadamente 45 minutos em cada escola, período de uma 

aula regular de técnicas agrícolas.  

Após apresentação da equipe de Pesquisa-ação/extensão, as turmas foram divididas 

em grupos de 6 a 7 alunos para que através do diálogo, buscassem respostas e hipóteses para 

as seguintes perguntas: O que é solo? Qual a origem do solo? Como o solo é formado? 

Existe diferença entre os solos? Qual a importância do solo?  

Para otimizar a atividade foram confeccionados 05 cartazes. Cada cartaz continha 

uma das perguntas. Também foram cortadas tiras de cartolina para que os alunos 

escrevessem nelas as respostas. Após a realização das perguntas, cada grupo discutiu e 

escreveu a resposta na tira de cartolina.  

A foto a seguir retrata o momento de aplicação da atividade de sondagem realizada 

nas escolas rurais Clair da Silva Whey e Dom João VI, no qual os alunos dispostos em 

grupos dialogaram sobre seus conhecimentos de solo. Ao fundo, em pé, o professor 

Francisco participou ativamente da proposta, sugerindo adaptações quando necessário.  
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Imagem 17: Atividade de sondagem sobre Solos nas escolas rurais (23/07/2018) 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

 

O prazo para discussão das perguntas pelo grupo variou entre cinco a dez minutos de 

acordo com a complexidade de cada questão. Após chegarem a um consenso os grupos 

redigiam a resposta na ficha, um dos alunos, eleito por seus pares, socializou a resposta com 

a turma. Os apontamentos realizados pelos alunos foram relacionados a conceitos 

cientificamente elaborados sobre solos pela equipe de extensionistas. Na foto a seguir, a 

socialização das respostas pelos grupos à turma. 

No último passo da atividade, um dos integrantes do grupo de alunos, colou a resposta 

no respectivo cartaz. Ao final da atividade, foram construídos cinco cartazes para cada escola 

com as respostas coletivas para cada uma das perguntas. Os cartazes ficaram expostos durante 

a atividade para compartilhamento das informações. 
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Imagem 17: Socialização das respostas  (23/07/2018) 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

  

Imagem 18: Cartazes sobre solos construídos pelos alunos das escolas rurais 

(23/07/2018) 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

 

 A análise das respostas dos alunos nos cartazes, demonstrou que eles tinham noções 

básicas sobre o tema solo, no entanto, houve algumas dúvidas com relação à questão sobre a 

origem e a formação do solo. A acadêmica de Engenharia Agronômica, Bárbara, que auxiliou 

nas atividades, descreveu que “pode-se observar que, no geral, os alunos demonstraram um 
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nível razoável de conhecimento sobre a origem do solo, tipos de solo, cor, textura e  sobre 

como ele é formado, através da decomposição de rochas”.  

 Para o professor José Vagner, a atividade foi exitosa e revelou que “os alunos têm um 

nível de conhecimento muito básico sobre o que é o solo, suas características, origem e 

importância dentro dos aspectos ambiental, social e econômico”. Observou que houve uma 

boa interação entre os alunos e professores com a atividade realizada, ambas as partes 

mostraram muito interesse pelo assunto abordado. 

Após a sondagem, foi realizada a digitalização de todas as respostas dos alunos e 

analisados os principais pontos a serem abordados na sequência didática a ser construída. Os 

dados foram compartilhados entre a equipe da pesquisa e os professores das escolas rurais. Os 

cartazes, produzidos pelos alunos das escolas rurais, durante o primeiro encontro de 

sondagem de conhecimento, auxiliaram no direcionamento da construção da proposta didático 

pedagógica para trabalhar o tema Solos na Escola.  

 A avaliação dos cartazes também gerou a curiosidade no grupo que pesquisa sobre os 

tipos de materiais didáticos que abordavam o conteúdo solo no ensino fundamental. A 

acadêmica Bárbara, realizou uma investigação nos livros didáticos de Geografia e Ciências do 

6°, 7°, 8° e 9° anos utilizados na educação básica do ensino fundamental, a fim de analisar se 

existia o conteúdo de solo e como era feita a abordagem do tema. Após a investigação a 

acadêmica afirmou que: 

 

Os livros didáticos analisados trazem uma abordagem resumida sobre o conteúdo de 

solos. Os livros de geografia do 6° e 7°, de acordo com o Plano Curricular Nacional 

- PCN deveria abordar recursos, condições e ecologia, mas abordam de  forma 

superficial vulcanismo. Falam origem da terra roxa por meio da intemperização de 

rochas magmáticas, rochas de origem vulcânica. O de ciências do 6º ano fala sobre a 

formação de continentes e crateras. Nos livros de 8º e 9º anos não abordam o tema 

solos. Estão voltados à questão da divisão política [...]. Pesquisei também em vários 

artigos científicos e a maioria deles fazem críticas à abordagem do tema pelos livros 

didáticos. Os textos em geral, apontavam que o que consta no Plano Curricular 

Nacional - PCN é diferente do que consta nos livros didáticos [...] além do que 

várias das imagens utilizadas no livro didático, permitem interpretações diferentes 

para quem está lendo. (TAVARES, Bárbara Laura. Colorado do Oeste. 2018). 

 

 A investigação realizada nos livros didáticos do 6º ao 9º anos, evidenciou que o tema 

Solo é vagamente abordado, ademais existem vários artigos científicos que criticam desde a 

abordagem teórica às ilustrações utilizadas e, principalmente o fato de não serem consideradas 

as especificidades regionais amazônicas, o que seria de muita utilidade para os alunos 

camponeses. 
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5.3.2 Atividade 02 - Formação do Solo 

 

Notou-se que existe uma grande deficiência na abordagem do tema solos e muitas 

críticas que passam a justificar ainda mais a necessidade de se trabalhar, de forma mais 

intensa esse projeto nas escolas, principalmente as escolas rurais, na qual a relação do aluno 

com a terra tem um valor mais intenso. 

As fotos a seguir, destacam o processo construção das maquetes que foram 

apresentadas nas escolas. A pesquisadora e a bolsista disponibilizam material em vasos de 

forma a destacar e distinguir os horizontes do solo. 

 

Imagem 19: Confecção das maquetes sobre formação de solos (31/07/2018) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

Nos dias 02/08/2018 e 05/09/2018, respectivamente na Escola Clair Silva Whey e 

Dom João VI, foi realizada a Atividade nº 02 sobre a formação de Solos, com exposição e 

explanação das maquetes confeccionadas. O objetivo desta atividade foi demonstrar de forma 

dinâmica, o processo de formação dos solos, desde a desagregação e decomposição da rocha 

matriz até a formação dos principais horizontes.  

 Na foto a seguir, é explanado o processo de formação dos solos, distinguindo os 

diversos horizontes representados na maquete. Os professores e alunos das escolas rurais 
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demonstraram muito interesse e curiosidade, apresentaram-se atentos à explicação e 

questionaram sobre alguns fatores de formação do solo (rocha, clima, relevo, organismos e 

tempo) relacionando-os a solos que se assemelhavam a sua residência na zona rural.  

 

Imagem 20: Exposição das maquetes sobre formação dos solos (02/08/2018) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

Após a realização desta atividade notou-se que ficou uma lacuna para os professores e 

alunos proveniente da origem do material (solos) apresentados nas maquetes. A dúvida estava 

relacionada ao local e a forma de se realizar a coleta dos solos para montar as maquetes. Após 

diálogo com os professores ficou acordada uma visita para que professores e alunos pudessem 

conhecer a trincheira e o laboratório de solos no IFRO Campus Colorado do Oeste. Na 

ocasião foi detalhado os procedimentos para a coleta. 

 

5.3.2.1 A visita ao IFRO Campus Colorado do Oeste 

 

A visita, realizada no dia 19/10/2018, teve como principal objetivo ilustrar e orientar 

aos professores de técnicas agrícolas, como foi organizado e como poderiam ser organizadas 

novas maquetes sobre a formação de solos. Possibilitou também o estudo do solo em seu 
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ambiente natural e ao final da visita, a oportunidade de conhecer o laboratório de solos e 

alguns equipamentos de coleta e análise de solo. 

 

Imagem 21: Escola rural em visita a trincheira de Solos do IFRO Campus Colorado 

(19/10/2018) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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Na foto anterior, o professor José Vagner com o grupo de alunos e professores da 

escola rural Clair da Silva Whey identificam os horizontes da formação dos solos na 

trincheira própria para a prática. No entanto, o professor destacou que para confecção das 

maquetes não precisava necessariamente ser aberta uma trincheira de igual dimensão, pois, 

podem ser feitas trincheiras menores bem como coletar o material de barrancos que permitam 

identificar e distinguir os horizontes do solo.  

Na foto a seguir, os visitantes também conheceram o laboratório de solos da 

instituição, no qual o técnico Leandro Dias da Silva explicou o passo a passo para análise 

laboratorial de solos desde a coleta à confecção do relatório final de análise de solos.  

 

Imagem 22: Escola rural em visita ao laboratório de Solos do IFRO Campus Colorado 

(19/10/2018) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

5.3.3 Atividade 03 - Textura do Solo e Atividade 4 - Capacidade de Infiltração de água no 

solo 

 

No dia 18/10/2018, na Escola Dom João VI e em 23/11/2018, na Escola Clair da Silva 

Whey, ocorreu a Atividade nº 03 que consistiu na apresentação dos diversos tipos e textura de 

solos. O experimento baseou-se na observação e utilização do tato, através da manipulação de 
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amostras de solo arenoso, argiloso e de mata (rico em matéria orgânica). Os alunos foram 

convidados a manusear e sentir, por meio do tato as diferentes texturas de solo. 

Em seguida, foi realizada a Atividade nº 04, que contou com um experimento para 

demonstração da capacidade de infiltração da água nos diferentes tipos de solos: argiloso, 

arenoso e de mata. No experimento procurou-se utilizar materiais de origem reciclável, como 

garrafas pets, pois este material é de fácil acesso aos professores nas futuras atividades de 

ensino sobre solos. O experimento não envolveu nenhum custo.  

 

Imagem 23: Experimento sobre infiltração de água no solo (17/10/2018) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

Na foto acima, alunos voluntários realizaram o experimento sobre a capacidade de 

infiltração da água nos diferentes tipos de solo. Para tanto colocaram a mesma quantidade de 

água nos recipientes com tipos de solos distintos. A turma observou e anotou o tempo gasto 

para que a água fosse totalmente drenada no solo. Houve boa interação no desenvolvimento 

dessa atividade e também várias indagações, tanto pelos professores quanto pelos alunos que 

participaram do experimento. Após o experimento, foram realizadas perguntas para a turma 
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para que respondessem conforme observaram o comportamento da água nos diferentes tipos 

de solo.  

A textura do solo está diretamente relacionada a sua capacidade de infiltração. O 

conteúdo dessa atividade interessou muito aos alunos, pois vários possuem tanques de peixe 

em suas propriedades e algumas dessas propriedades possuem solo arenoso e isso dificulta a 

piscicultura. 

Após o término das atividades, frequentemente professores e alunos se aproximavam 

para tirar dúvidas que tiveram receio de perguntar no decorrer da aula e também compreender 

como foi realizada a montagem do material didático pedagógico para a ilustração da aula. 

 

Imagem 24: Horta da escola rural Dom João VI (23/10/2018) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

  

 Nessa atividade, os professores de técnicas agrícolas relacionaram o conteúdo da aula 

a alguns motivos pelos quais certas cultivares não se adaptaram na horta escolar e convidaram 

a equipe de pesquisa-ação/extensão para conhecer o espaço escolar no qual trabalhavam com 

a horta.  

 O conhecimento apresentado na atividade sobre textura dos solos, pôde ser 

contextualizado ao local no qual desenvolviam as atividades da disciplina de técnicas 

agrícolas com os alunos. 

 



187 

 

 

5.3.4 Atividade 05 - Identificação do pH do Solo 

 

A atividade nº 05 foi realizada nos dias 23/11/2018, na escola Clair da Silva Whey e 

no dia 26/11/2018, na escola Dom João VI. Esta, sem dúvida alguma, foi a atividade mais 

esperada pelos professores e alunos, também a que mais marcou os diversos encontros. 

Identificação do pH dos solos, é de extrema relevância para o produtor rural, mas de alto 

custo para análise laboratorial. A atividade foi programada utilizando-se de materiais de baixo 

custo e que os alunos possuem, na maioria das vezes, em suas próprias casas. Foram 

trabalhados conceitos de ácido, base, pH e indicadores, por meio da construção de uma escala 

de pH com base nas cores.  

Tais cores são resultado da reação do indicador, quando em contato com a solução. A 

foto a seguir, mostra o experimento sendo desenvolvido em copinhos descartáveis, nos quais 

as cores variam do vermelho ao amarelo, passando pelo roxo, azul e verde, de acordo com o 

valor do pH correspondente.  

 

Imagem 25: Experiência para identificação do pH do solos (23/11/2018) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

O professor José Vagner explicou que os indicadores mais comuns são os fenolftaleína 

e o azul de tomotimol, o papel tornassol e o alaranjado de metila. Tais materiais reagem em 

soluções ácidas e básicas lhes conferindo as cores citadas anteriormente. Foi utilizada como 
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indicador uma solução feita a partir da fervura das folhas do repolho roxo, a qual produz o 

mesmo efeito dos indicadores comerciais, graças a antocianina, substância que dá a coloração 

ao repolho roxo. Para reproduzir a escala foram utilizados os seguintes materiais: vinagre, 

suco de limão, água sanitária, bicarbonato de sódio, água de sabonete e sabão em pó. Por fim, 

foram fervidas duas colheres (sopa) de um solo em 200 ml de água, então aplicou-se o 

indicador (das folhas de repolho) e a partir da cor, foi estimado o pH deste solo.  

Essa atividade foi também o encerramento da Pesquisa-ação/extensão realizada por 

meio do projeto de extensão Solo na Escola/IFRO 2018. No entanto, as portas ficaram abertas 

para novas parcerias, tanto para se trabalhar mais atividades sobre solos quanto para novos 

temas de acordo com o interesse da comunidade. 

 

5.4 Relevância do material produzido pela pesquisa-ação 

 

Após o término das atividades da extensão, foram ouvidos professores, gestores, pais e 

alunos sobre as impressões e sentidos construídos a partir das atividades realizadas no 

semestre. Os professores, de uma maneira geral, julgaram a Pesquisa-ação/extensão de grande 

relevância. Disseram que falaram das atividades em encontros com outros professores na 

cidade e que projetos e trabalhos como esse não podem ser perdidos.  

Os gestores das escolas elogiaram as atividades e o diretor Ednaldo, disse que “na 

educação tudo que se faz com propósito de trazer o conhecimento para o aluno é bem vindo, 

não importa que seja simples, é uma questão a mais pra somar na vida social do aluno”. A 

diretora Rosenilda, disse: “muita boa a parceria, precisamos continuar e ampliar para o 

próximo ano, a gente aceita e precisa de parceria, não tem nenhum material para eles 

trabalharem”. 

O professor Francisco destacou o tempo limitado, que às vezes atropelou as 

atividades, como um ponto negativo, mas que poderia ser mais bem dimensionado numa 

próxima oportunidade. Contou:  

 

Na primeira vez que vocês bateram ali na porta da sala dos professores eu d isse para 

meu colega: - ‘Adilson, a gente vai aceitar essa proposta, vamos ver se vai dar 

andamento’. Mas, eu pensei que não ia chegar na proporção que chegou. Eu achei 

muito bom, foi uma experiência muito boa, porque para nós que moramos no sitio, 

nosso conhecimento não chega ao conhecimento do que foi trabalhado  [...]. A 

experiência do pH do solo foi muito boa. Às vezes o pai trabalha e produz, mas sem 

esse conhecimento e a produção não sai aquilo que se esperava. Então, com o 

conhecimento que foi trabalho não é preciso pagar um laboratório pra fazer aquilo. 

Eu não vou saber a quantidade que eu vou gastar para corrigir ainda, mas vou saber 

que meu solo precisa ser corrigido. É uma experiência simples que pode ser feita no 
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nosso meio mesmo, foi de grande importância. Acredito que o aluno vai levar isso 

para o pai, os alunos do 9º ano já devem ter feito em casa esse experimento para ver 

se realmente vai comprovar com aquela tabela. (PEREIRA, Francisco Dias. 

Colorado do Oeste – RO, 07 dezembro 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani 

de Oliveira Nunes). 

 

Imagem 26: Avaliação das atividades pelos professores da escola Clair da Silva Whay 

(07/12/2018) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

Destacaram que tais atividades também são incentivo para que os alunos pensem em 

prosseguir os estudos no IFRO, em cursos voltados para a agricultura e a pecuária. Afirmaram  

que os alunos conseguiram perceber que “trabalhar no sítio também tem utilidade, ajudar seu 

pai tem utilidade, vai produzir mais renda, lucro. Isso é muito importante”. A professora Edy, 

passou a substituir o professor Adilson ao longo da pesquisa, afirmou que: 

 

Foi uma boa experiência de aprendizagem. Os alunos adquiriram conhecimento e 

eles colocaram em prática. Temos muitos alunos que fazem a experiência em casa 

do que trabalhamos em sala, depois voltam e contam o que aconteceu. É uma troca 

de ideias, sempre digo que professor e aluno estão sempre aprendendo, o professor 

ensina e ao mesmo tempo aprende. (SANTOS, Edy Joana dos. Colorado do Oeste – 

RO, 07 dezembro 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 
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Contaram que os alunos sempre se mostraram interessados, curiosos e ansiosos 

perguntando quando o professor do IFRO iria novamente. O professor Francisco contou que 

“depois das aulas eles vinham perguntar para nós o porquê de alguma coisa, como aquele 

simples repolho roxo podia fazer tanta mudança, não é só pra comer, uma experiência tão 

simples, eles ficaram perguntando porque essa ou aquela cor, causou muita curiosidade”.  O 

professor Idalmo afirmou que:  

 

Foi muito bom, mas foi muito corrido. A última eu precisei ficar em sala de aula  e 

eu queria participar, gostei porque foi uma coisa diferente, é um pessoal que esta 

mais dentro da área. Tem muito a ensinar para a gente, para os alunos que se 

interessam, é uma bagagem a mais, o professor fala muito bem, é tudo muito 

explicativo, tem tanta coisa que a gente não conhece. Depois do projeto pedi 

relatórios para ver o que os alunos entenderam, os relatórios ficaram muito bons. Até 

eu que não pude participar da última aula, compreendi tudo pelos relatórios. 

(SOUZA, Idalmo Ferreira de. Colorado do Oeste – RO, 04 dezembro 2018. 

Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

  

A professora Janis afirmou que depois das atividades do projeto de extensão, trabalhou 

mais pesquisa sobre o que foi falado na aula, pediu relatórios sobre “o que eles entenderam de 

tudo aquilo”. Destacou que “a última aula eles acharam muito interessante, a acidez, o pH, a 

mudança de cores, vai equilibrando e vai alterando as cores de vermelho passou a verde,  

parece mágica! Eu também aprendi muito com esse projeto, poderia ser mais, mais tempo”.  

Nota-se que em todas as falas o problema, o ponto negativo da realização das 

atividades concentra-se na falta de tempo porque a aula de técnicas agrícolas é apenas uma 

semanal de 48 minutos. Também falta tempo para formação, falta valorização de quem faz a 

formação, pois com as mudanças de horário/turma, a disciplina de técnicas agrícolas não é 

fixa para esses professores que realizaram a formação. Pode ser que no próximo semestre não 

a lecionem. Daí consideraram a utilidade que terá o material da cartilha para eles ou outros 

professores, afirmando que irá contribuir muito, porque auxiliará no planejamento e execução 

das aulas.   

A foto a seguir foi registrada no dia 11/12/2018, durante a realização da reunião de 

pais de encerramento das atividades da escola rural Dom João VI. Aproveitou-se este 

momento para ouvir e compreender a opinião dos pais e dos alunos que participaram das 

atividades realizadas. Na ocasião foram ouvidos três pais e quatro alunos.  
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Imagem 27: Avaliação das atividades pelos Pais e aluno da escola rural Dom João VI 

(11/12/2018) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
 

  Os pais relataram que os filhos têm vontade de continuar na área agropecuária e 

trabalhar nas suas propriedades. Uma das mães contou que o filho comentou  em casa sobre 

pH, que acharam a experiência muito interessante, mas que ele não conseguiu reproduzi-la 

porque não sabia todos os dados. Daí a importância de se elaborar e deixar na escola 

colaboradora a cartilha sobre as atividades desenvolvidas. A mãe relatou que o filho quer:  

 

Estudar no IFRO pra trabalhar na terra, não quer sair pra fora. Ele não tem vontade de 

sair do sítio, ser empregado, quer aprender pra fazer as coisas lá [...] como que é a 

adubação da terra, como que faz pra piquetear [...] A rotina dele é cansativa, ele 

levanta de madrugada, tem dias que o motorista fica na estrada esperando, ai ele sai 

correndo com a mochilinha nas costas. O pai dele não pode trabalhar por problemas 

de saúde então a responsabilidade ficou sobre ele, ele quer estudar sobre solo, sobre 

gado, quer se aperfeiçoar. É importante a escola ensinar sobre essas coisas. (Mãe de 

aluno da escola rural Colorado do Oeste – RO, 11 dezembro 2018. Entrevista 

concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Dos alunos entrevistados, dois disseram ter vontade de continuar os estudos na área da 

agronomia e um na zootecnia. Todos tem interesse de ingressar nos cursos oferecidos pelo 

IFRO. Um dos alunos contou sua rotina diária de conciliação das atividades da escola com as 

laborais no sítio e afirmou que pretende cursar zootecnia para aprender melhor sobre como 

trabalhar com as coisas que possui na propriedade do pai. 
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Nós mexemos com leite. Se eu pegasse mais ou menos a base do que a vaca come, 

dos nutrientes que ela precisa pra dar mais leite, piquetear [...] eu tenho vontade de 

trabalhar em casa, tenho vontade de estudar pra ter um conhecimento geral [...] Eu 

mexo com as vacas, mexo com o leite, levanto cinco horas da manhã tiro leite, vou 

pra escola, chego 11:45, almoço e saio pra prender bezerro. Às vezes no sábado 

preciso bater veneno [...] gostei muito do que foi feito, não consegui fazer em casa, 

não lembro de todo o material. (Aluno da escola rural Colorado do Oeste – RO, 11 

dezembro 2018. Entrevista concedida à Marcia Jovani de Oliveira Nunes). 

 

Nota-se que a relação da criança ou adolescente rural com o trabalho é diferente da 

relação no ambiente urbano e precisa ser vista, dita e considerada, pois é uma realidade. 

Existe o interesse na abordagem de assuntos que possam ir ao encontro das necessidades que 

vivenciam em suas propriedades, então a Educação precisa ser dialogada com os próprios 

sujeitos para que tenha valor para eles. 

 O professor do IFRO, José Vagner, afirmou que este projeto de extensão o motivou a 

propor novas ações de extensão, destacou: “precisamos organizar mais ações como as desse 

projeto, pois, além da questão de levar conhecimento às comunidades, temos a questão da 

verticalização da educação dos alunos da zona rural para estudarem no IFRO. Vamos 

trabalhar de novo ano que vem”. Destacou que “agora que temos experiência, podemos fazer 

melhor, organizar mais, porque foi difícil conciliar horários de todos”. 

 Os professores de técnicas agrícolas das escolas rurais de Colorado do Oeste, que 

colaboraram com esta pesquisa-ação, tiveram benefícios diretos originados a partir das ações 

desenvolvidas no decorrer e após a conclusão desta investigação. Ademais promoveram 

benefícios sociais voltados à comunidade local, uma vez que os conhecimentos adquiridos 

pelos alunos durante as atividades podem ser externados aos pais e comunidade rural. 

 O resultado desta pesquisa-ação - uma sequência didática (cartilha) que orienta a 

abordagem do tema solos na escola rural, não é um benefício transitório que ocorreu apenas 

durante o desenvolvimento desta pesquisa, mas um benefício que poderá ser adotado 

permanentemente na disciplina de técnicas agrícolas (e outras como ciências e geografia) das 

escolas colaboradoras e de outras escolas rurais regionais e nacionais. 

No dia 08/03/2019 foi realizada a entrega dos certificados para professores e alunos 

que participaram das atividades de Pesquisa-ação/extensão juntamente com a as cartilhas 

elaboradas. Na foto a seguir o professor Francisco com a turma do 9º ano. 
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Imagem 28: Entrega dos certificados de participação do Projeto Solos na Escola aos 

professores e alunos da escola rural Clair da Silva Whey (08/03/2019) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

Após a entrega do material ao dialogarmos com os professores foi possível constatar 

que apenas dois professores, dos cinco que participaram nas atividades de Pesquisa-

ação/extensão, permanecem com o ensino na disciplina de técnicas agrícolas. Um dos 

professores está afastado e tende a aposentar-se, uma professora foi redistribuída de escola e 

assumiu turma de alfabetização, outro professor assumiu a disciplina de matemática. No 

entanto, todos demonstram desejo de prosseguir a parceria por meio de novos projetos.  

Dentre os diversos fatores relevantes da realização desta pesquisa podemos destacar: a 

incorporação de conhecimentos técnicos ao senso comum; a produção de uma transformação 

no processo de ensino e aprendizagem das escolas rurais, através da metodologia da pesquisa-

ação e a conscientização da comunidade escolar a respeito da natureza da construção do 

conhecimento científico, pois os próprios professores colaboradores das escolas rurais 

auxiliaram na construção da seqüência didática para o ensino de solos, que é contextualizada 

ao ambiente da escola rural para uso presente e posterior. 

 Geraldi, Fiorentini e Pereira (2003, p.163) confirmam que “o objetivo da pesquisa 

ação não é simplesmente resolver um problema prático da melhor forma, mas, pelo 

delineamento do problema, pretende-se compreender e melhorar a atividade educativa”. 

Dessa forma, a preocupação vai além da interpretação de uma situação, objetivando 

primordialmente pela mudança da situação, “é um processo em que tantos os agentes como a 

situação se modificam”.   
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Notou-se que as atividades desenvolvidas nesta pesquisa colaboraram em parte com os 

problemas apontados pelos professores das escolas rurais, mas o principal, que ficou da 

pesquisa, foi o fato deles e dos pesquisadores perceberem que não estão sozinhos, que podem 

buscar parcerias, que existem pessoas e instituições dispostas a dialogar sobre os problemas 

educacionais que enfrentam. 

As atividades desenvolvidas nesta pesquisa-ação abriram a possibilidade de 

elaboração de novas propostas e parcerias entre as escolas rurais e o IFRO Campus Colorado 

do Oeste, que vise atender as especificidades e necessidades da educação rural a partir da 

valorização da cultura, da história e dos saberes dos alunos provenientes da zona rural, sempre 

tendo em vista a possibilidade de diminuição do êxodo rural municipal a partir da assunção da 

importância do sujeito rural para o contexto social. 

Geraldi, Fiorentini e Pereira (2003) permitem compreender que a Pesquisa-ação, visa 

preparar o professor pesquisador para pesquisar sua prática e produzir conhecimento a partir 

dos problemas vividos, a fim de que possa melhorar tanto sua situação particular como a 

coletiva. Acredita-se que a assunção de novas tecnologias seja capaz de promover melhorias 

na agricultura e na renda familiar a partir da aquisição de conhecimento científico que 

aperfeiçoe a produção do campo. E melhorias na qualidade e diversidade dos produtos 

oriundos da agricultura familiar no comércio local e regional; sem/com baixo investimentos; 

de forma simples, prática, barata e eficiente, com métodos que substituem testes caros e 

importados ou métodos complexos de diagnóstico, inacessíveis à população de baixa renda; 

(que foram apresentados na sequência didática elaborada para e com os professores 

colaboradores). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

HOJE QUE A TARDE é calma e o céu tranqüilo, e a noite chega sem que eu saiba bem,  

Quero considerar-me e ver aquilo que sou, e o que sou o que é que tem. 

Olho por todo meu passado e vejo que fui quem foi aquilo em torno meu, 

Salvo o que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo de meu ser me deu  

Como as páginas já relidas, vergo minha atenção sobre quem fui de mim, 

E nada de verdade em mim albergo salvo uma ânsia sem princípio ou fim. 

Como alguém distraído na viagem segui por dois caminhos par a par. 

Fui com o mundo, parte da paisagem; comigo fui, sem ver nem recordar. 

Chegando aqui, onde hoje estou, conheço que sou diverso no que informe estou . 

No meu próprio caminho me atravesso não conheço quem fui no que hoje sou. 

Serei eu, porque nada é impossível, vários trazidos de outros mundos, e  

No mesmo ponto espacial sensível que sou eu, sendo eu por ‘star aqui?  

Serei eu, porque todo o pensamento podendo conceber, bem pode ser, 

Um dilatado e múrmuro momento de tempos-seres de quem sou o viver? 

(Fernando Pessoa) 27F

28 
 

 Já ouvi muitas histórias sobre destino. Boa parte delas conta que nosso destino está 

ligado à nossa terra. Dizem que este lugar faz parte de nós, assim como nós fazemos parte 

dele. Outras histórias contam que nosso destino está costurado como um tecido, no qual a sina 

de uma pessoa se entrelaça com a de muitas outras por meio de uma linha imaginária que 

alinhava as relações entre o individual e o social formando uma enorme colcha de retalhos - 

nossa representação social. Nessas histórias, sempre prestei atenção, porque dizem que em 

dado momento acontece algo que o levará ao seu destino. Aquilo para o qual você nasceu para 

ser. Algumas pessoas nunca encontram seu destino. Já outras (como eu) são levadas a ele. 

Aprendi ouvir as histórias contadas pela nossa gente e escrever sobre o que ouvi. 

Registrei “desenhos verbais” (BARROS, LAFER, 2015) do ecoar das memórias, mas não 

percebia que estava a historicizar (minha própria vida). Aprendi que as narrativas do nosso 

povo são importantes para registrar as nossas marcas e contrapor escritas compradas e 

importadas de pessoas e lugares outros, alheios a nossa realidade, que não nos representam. 

Aprendi a dar valor a nossa própria história, a minha própria escrita e às trajetórias locais. 

Aprendi que essas histórias formam a nossa história, que ela é muito poderosa e que 

nós estamos livres para escrevê-las, que precisamos conhecer e acreditar no processo histórico 

que ampliou os horizontes de cada um de nós, somente assim aprenderemos a resistir ao 

regime colonial. 

Aprendi que a história individual do cotidiano de cada homem, mulher e criança, no 

local onde elas estão inseridas, dialoga com a história social do mundo todo e que as 

memórias individuais se transformam em memória coletiva que conta a história e cultura de 

                                                 
28 PESSOA, Fernando. Obra Poética. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. p. 118. 
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um povo. As narrativas pessoais são fontes preciosas, valiosas e fundamentais para 

compreendermos e nos aproximarmos de uma situação.  

Nesta Pesquisa as narrativas valorizaram o conhecimento da trajetória de vida dos 

colaboradores com vistas a uma reflexão sobre como nos tornamos o que somos. Esse é um 

exercício que se ancora nas memórias. Às vezes, de tão fantásticas ou absurdas, as narrativas 

individuais chegaram a parecer lendas, mas vão muito além. São verdadeiras lições que 

carregam a verdade a partir de quem viveu ou vivenciou um fato. São mapas de 

direcionamento que apontam caminhos e destinos, escolhas e corolários.  

Aprendi muito mais que ensinei na Pesquisa. Ela me mostrou como me constituí, 

dentro de uma perspectiva histórica, social e educacional. Me fez refletir sobre minha 

trajetória de vida e formação. Passei a me enxergar como pessoa e como sujeito social. A 

Pesquisa me transformou em observadora, estudiosa, pesquisadora e problematizadora (de 

mim e do mundo).  

Considero que um dos maiores poderes da Pesquisa é tirar pessoas da invisibilidade. 

Eu não percebia, antes da Pesquisa, como os camponeses eram invisíveis para a sociedade. 

Não sabia dos problemas deles, embora um dia eu tenha sido uma rurícola. A pesquisa foi 

uma possibilidade de transpor limites e acomodações, resgatar minha história, foi uma viagem 

intensa para fora e para dentro de mim ao mesmo tempo.  

A partir dos objetivos gerais e específicos construídos no projeto que norteou esta 

Pesquisa, fiz um breve relato para descrever os achados desta “esquadrinhatura”. Como 

objetivo geral, tive a intenção de Investigar o processo de contratação e de formação em 

serviço dos professores rurais na transição do século XX para o XXI com vistas a intervir no 

cenário atual da educação rural no município de Colorado do Oeste RO. Assim, a Pesquisa 

buscou compreender como se constituiu/constitui a docência nas escolas rurais do município 

de Colorado do Oeste, tanto no final do século XX, frente ao processo de migração que deu 

origem ao município, quanto no início do século XXI. A investigação dedicou-se a  identificar 

as características, concepções, sentidos construídos, práticas pedagógicas de cada período 

histórico e, a partir do conhecimento dessa trajetória estruturar uma proposta de formação 

continuada aos docentes rurais que atendesse às especificidades do campo e pudesse favorecer 

a valorização e resistência do rural no município de Colorado do Oeste-RO. O objetivo geral 

foi desdobrado em quatro objetivos específicos que determinaram as ações que foram 

realizadas.   

Os objetivos específicos “a” e “b” dizem respeito a: a) Investigar os critérios de 

seleção, formação inicial e processos formativos de qualificação pedagógica em serviço dos 
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professores ingressantes na carreira do magistério rural nos séculos XX e XXI no município 

de Colorado do Oeste buscando conhecer as formas de recrutamento, carreira e salários 

desses profissionais em educação; b) Pesquisar as condições de trabalho, práticas docente e 

sentidos construídos sobre a docência no meio rural pelos professores rurais nos séculos XX 

e XXI no município de Colorado do Oeste.  

O estudo sobre a Educação Rural nas diversas regiões do Brasil, mostrou a histórica 

secundarização do campo, no qual os serviços, além de serem escassos e precários, são 

essencialmente adaptados do paradigma urbano, especialmente na educação. Existe uma 

realidade de descaso, abandono e desamor para com as escolas rurais que acabam resultando 

no seu fechamento.  

A história da Educação Rural de Colorado do Oeste, da mesma forma que no restante 

do país, evidenciou desprezo e negligência. Com origem na década de 70 do século XX, 

quando se deu início ao processo de colonização do sul do Estado de Rondônia, as escolas 

rurais foram utilizadas como um chamarisco, um engodo para atrair os migrantes para a 

região, uma vez que por toda a história educação e desenvolvimento apresentaram-se 

atrelados.  

Nessa época, o município chegou ao número de 104 escolas, distribuídas a cada 4 km 

na zona rural. As professoras colaboradoras da pesquisa histórica da educação rural 

coloradense contaram como foi a origem e a trajetória de mais de uma centena de escolas 

rurais, criadas de meados dos anos 70 a meados dos anos 80, do século XX. E os professores 

colaboradores da pesquisa contemporânea contaram a trajetória dessas escolas de meados dos 

anos 80 aos dias atuais, revelando como foi o processo de extinção de 100 escolas rurais em 

aproximadamente 40 anos.  

A partir das narrativas notou-se que, na verdade, o que chamaram de escola, no século 

XX, e que depois fechou, talvez nunca tenha sido uma escola propriamente dita. Pois, a única 

coisa que possuía de escola eram crianças/alunos que queriam aprender e um professor leigo, 

com muita coragem e vontade de ensinar até mesmo o que ainda não sabia para si. No mais, 

tudo faltava, de giz à sala de aula. 

As narrativas das professoras pioneiras na Educação do município e demais 

documentos levantados pela investigação, permitiram perceber que a imigração pertencente 

ao terceiro fluxo migratório para Rondônia, foi propositalmente direcionada e colocada, na 

região Sul do Estado, pelos militares, por meio da ação de projetos de assentamento e 

colonização do INCRA e que os ditadores tinham conhecimentos e documentos que 

apontavam o potencial de fertilidade de todas as terras rondonienses.  
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As melhores terras não foram destinadas aos pobres, que serviram de mão de obra 

farta e barata. Os professores leigos foram recrutados e contratados com pouco ou nenhum 

critério de seleção, não apenas para remediar a situação da educação, mas principalmente, 

porque eram necessários diante do projeto político social de organização do recente Estado 

para fixar os migrantes na região. 

A estratégia governamental incentivou a migração de muitas famílias para Rondônia. 

Dentre tantas - a minha. A mão de obra camponesa colocou ao chão a floresta transformando-

a em campos limpos, propícios para o cultivo de pastagem e/ou plantios de monoculturas. A 

chegada do agronegócio deflagrou o processo de expulsão do camponês das terras rurais. A 

extinção das escolas rurais favorece o sistema capitalista que força e aposta na extinção do 

camponês.  

A pesquisa estudou a História da Educação Rural de Colorado do Oeste, a partir da 

colonização do município, como um processo em constante modificação que constituiu a 

Educação dos dias atuais. O estudo dos tempos e contextos distintos (passado e presente) 

forneceu subsídios e possibilitou aproximar e integrar os dois níveis permitindo o 

entendimento do ambiente, do sentido e da realidade daqueles que hoje estão inseridos no 

contexto da Educação Rural. Além da compreensão de que os problemas atuais apontados 

para a Educação Rural coloradense remetem-se ao passado.  

O levantamento histórico se justificou, principalmente, devido à inópia de autores que 

problematizam a Educação na Amazônia, que sejam capazes de compreender de fato a 

Educação e a infância no Norte do país, uma vez que a Educação Rural é uma realidade da 

Amazônia. E é necessário provocar e criar um espaço no qual seja possível o pensar de uma 

Educação outra, que permita dialogar com, e valorizar os próprios sujeitos do campo. É 

preciso construir caminhos para práticas pedagógicas da Educação Rural. 

O objetivo específico “c” diz respeito a: c) Identificar se as atuais políticas públicas 

para formação e qualificação do magistério rural, no município de Colorado do Oeste, 

relacionam-se com as especificidades do rural, com a emancipação e resistência do campo. 

Nesse ponto, a investigação dedicou-se a conversação e convivência com os professores das 

escolas rurais contemporâneas objetivando compreender (junto com eles) a origem dos 

problemas, bem como as possibilidades de soluções na perspectiva da Pesquisa-ação.   

Notou-se um conjunto de ausências, silenciamento, negligência, irresponsabilidades e 

omissões frente ao direito das crianças camponesas coloradenses. A própria comunidade rural  

não acredita na denúncia para que o poder público local cumpra com sua responsabilidade. 

Então, resolvem, ainda que de improviso e à sua maneira os diversos problemas. Todas as 
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mazelas acabam sendo traduzidas em êxodo rural, que evidencia o desprestígio da vocação 

agrícola, a extinção do meio rural e do rurícola que vive no e do campo.  

A extinção de escolas rurais do município de Colorado do Oeste, trouxe a reflexão 

sobre os processos históricos e sociais de constituição e funcionamento da própria escola e, 

consequentemente, as responsabilidades do poder público para sua manutenção. Os 

representantes legais argumentaram que os recursos são escassos e insuficientes e que existem 

muitas demandas para atender. Apontaram que a nucleação e o transporte escolar são  as 

alternativas mais viáveis economicamente, explicitando uma administração pública feita aos 

moldes da administração privada que objetiva acima de tudo, conter despesas e obter lucros, 

valorizar maiorias em detrimento das minorias - os alunos rurícolas.  

Os poucos investimentos em políticas públicas para a Educação Rural nem sempre 

estão relacionados ao trabalho e à realidade da produção camponesa. Há um olhar de 

indiferença e desprezo que não respeita as especificidades da Educação Rural. Há uma 

alienação que reforça uma Educação para privilegiados e desqualifica os demais. A escola, o 

aluno e a comunidade rural  não são considerados prioridade para o estado, que segue a frieza 

e os parâmetros da sociedade capitalista, insensível, distante e apática aos problemas do 

campo. 

Quanto mais pobre for a comunidade rural, menos chance tem para auto gerir a escola 

e, portanto, maior a possibilidade de extinção da instituição. Foram fechadas escolas que 

funcionavam em locais onde a maioria dos alunos eram filhos de empregados da fazenda. 

Uma comunidade pobre não tem como manter a escola com doações. E as doações dos pais 

são as principais fontes que dão origem aos poucos investimentos em infraestrutura que 

podem ser observados nas escolas.  

Diante desse contexto de negligência, descaso e desmonte das escolas rurais é 

necessário defender políticas nacionais de Educação Rural, que possam fortalecer as escolas 

rurais e que defendam sua necessidade de estarem nos locais onde estão para atender a todas 

as crianças incondicionalmente.  

         O principal desafio imposto à escola rural contemporânea, tanto em Colorado do Oeste 

como nas demais regiões do Brasil, é assumir-se na condição de instituição capaz de 

dinamizar as condições de existência social com as realizações das sociedade humana, um 

espaço de transformação, que já existe, mas que precisa ser valorizado e ampliado, não apenas 

em infraestrutura, mas em qualidade e em direitos. 

A Educação precisa encarar o desafio de pensar a escola nos espaços fora da cidade. 

No entanto, nota-se que as próprias políticas públicas não chegam aos espaços não urbanos, 
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promovendo a invisibilidade do campo e das crianças da zona rural que precisam, igualmente 

às urbanas, de espaço para se desenvolverem, locais de interação capazes de promover o 

desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades, por meio da experiência de mundo.  

 Conhecer a história pessoal e profissional dos professores que atuam na educação 

rural, saber da realidade de desleixo e descuido na qual estão inseridos, identificar as 

dificuldades e omissões que vivenciaram e vivenciam no seu cotidiano, a falta de 

compromisso e indolência com seus planos de carreira, o descaso e menosprezo com a 

profissão, a falta de diálogo e a insensibilidade da administração pública, o rodízio entre 

escolas, entre outras coisas, foi tudo muito importante para o planejamento da formação 

continuada na perspectiva da pesquisa-ação, última etapa desta Pesquisa.  

O objetivo específico d) buscou Elaborar de forma coletiva, com os professores da 

educação rural de Colorado do Oeste, uma proposta de formação continuada a partir das  

percepções e problemas destacados  por eles na perspectiva da Pesquisa-ação. Nessa etapa, 

foi possível perceber que a Pesquisa-ação como metodologia permitiu o envolvimento e a 

participação da comunidade escolar rural por meio de diálogos e discussões sobre os 

problemas que experimentam em sua realidade.  

Os colaboradores participaram ativamente, tanto da discussão e apontamento dos 

problemas que os cercavam como também da proposta de solução. Assim, essa estrutura de 

pesquisa permitiu ao mesmo tempo foco na ação transformadora da realidade (por meio do 

equacionamento e reflexão do(s) problema(s) levantado(s) contribuindo, assim, para a 

formação de sujeitos participativos, autônomos e emancipados) e também produção de 

conhecimento a partir das informações e observações coletadas, categorizadas e analisadas.  

A proposta de realizar uma formação para os professores que atuam nas escolas rurais 

de forma que essa atividade pudesse ter repercussão na emancipação e resistência do campo, 

buscou uma disciplina que mais pudesse ter afinidade com esse tema e se aproximasse desse 

ideal. Por ora a disciplina de técnicas agrícolas ofereceu boas possibilidades para a 

investigação, uma vez que é específica das escolas rurais e apresentava subaproveitamento. 

De início, percebemos que havia, por parte dos professores, uma expectativa de que 

seria realizado um curso de formação “para” eles, algo externo que pudesse resolver seus 

problemas. No entanto, a intenção foi fazer com que os professores olhassem para sua 

realidade a fim de transformá-la.  

A mudança de pensamento foi gradativa a partir do processo de ouvir, dialogar e 

discutir “com” eles os seus problemas. O grupo percebeu-se ativo e compreendeu a 

importância e a necessidade de criar um espaço para estarem juntos, falar e discutir 
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coletivamente, levantar o problema e construir com o grupo a resposta. Dessa forma, 

investimos muito mais tempo no planejamento e preparação das atividades com os 

professores do que na aula propriamente dita. 

As sugestões levantadas e discutidas pelo grupo sempre foram acatadas. A histórica 

falta de tempo para capacitação em serviço (descrita desde a década de 80) ainda é 

considerada um dos principais entraves para a realização da formação. Portanto, foi acolhida a 

proposta dos professores de realizar a formação durante as aulas com a presença dos alunos, a 

fim de permitir o registro da aula e não prejudicar o calendário escolar ou a carga horária 

docente.  

Devido à carência de materiais didático-pedagógicos capaz de orientar as aulas da 

disciplina de técnicas agrícolas foi sugerida a confecção de uma cartilha e materiais que 

pudessem auxiliar no planejamento das aulas futuras. A falta de recursos para aquisição de 

materiais para os experimentos orientou para a utilização de materiais de baixo custo e/ou de 

reutilização no experimento. 

O tema e subtemas da formação (solos), foram discutidos com os professores que, 

embora não tenham identificado diretamente esse tema, foram citando os problemas que 

possuíam e o que precisavam ou desejavam conhecer. O conhecimento técnico do colaborador 

professor agrônomo José Vagner e a sensibilidade da pesquisadora permitiu centralizar os 

apontamentos em torno do tema Solos. 

As oficinas aproximaram o conhecimento teórico do especialista agrônomo com o 

conhecimento prático dos professores. A discussão do tema e subtemas permitiu 

compartilhamento de saberes, o que resultou em uma aprendizagem significativa fruto de 

construções a partir dos conhecimentos prévios de professores e alunos. 

Também para o professor José Vagner, agrônomo estreante na docência, houve 

aprendizagem e formação pedagógica. A constante reflexão sobre a prática, em especial sobre 

a necessidade do diálogo na extensão rural, o conhecimento das adversidades da região 

amazônica (diferente do nordeste de onde veio), os ajustes de planejamento frente aos 

estímulos diversos e principalmente a produção de um material didático pedagógico sobre sua 

área de atuação, utilizando materiais de baixo custo ou de reaproveitamento, ressignificaram 

sua prática docente. Destaco aqui que o curso de Engenharia Agronômica não possui 

disciplina que auxilie na formação do agrônomo como professor. Esse profissional se torna 

professor pela experiência do cotidiano.   

Ao término das atividades da Pesquisa-ação/extensão, os professores e gestores das 

escolas rurais, de uma maneira geral, julgaram de grande relevância as atividades realizadas. 
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No entanto, destacaram a limitação do tempo para a formação como um obstáculo a ser 

superado em possíveis novos trabalhos. Na opinião dos professores, as atividades 

desenvolvidas na formação são incentivos para que os alunos pensem em prosseguir os 

estudos em cursos voltados para a agricultura e a pecuária, a fim de ajudar a família na sua 

propriedade rural. No início do ano de 2019, constatamos cinco matrículas, no curso Técnico 

em Agropecuária do IFRO Campus Colorado do Oeste, de alunos das escolas colaboradoras. 

Os pais demonstraram satisfação com relação às atividades realizadas e relataram que 

os filhos dialogaram em casa sobre as coisas que aprenderam com as experiências. Notou-se 

interesse da comunidade escolar interna e externa na abordagem de assuntos que possam ir ao 

encontro das necessidades que vivenciam em suas propriedades rurais. 

A Pesquisa ajudou a comunidade escolar a pensar em questões que antes não eram 

objeto de preocupação, tais como: a necessidade da elaboração de uma ementa para a 

disciplina de técnicas agrícolas, a discussão do currículo da escola rural com a comunidade 

externa e a necessidade de ações que fortaleçam a resistência do rural.  

As atividades da Pesquisa-ação estimularam o planejamento dos professores que 

relataram ter realizado outras atividades de pesquisa e experimentos com os alunos após as 

oficinas. Tal apontamento evidencia que a educação não é vocação - mas formação – exige 

investimentos e que é necessário formar para não responsabilizar e/ou criminalizar o professor 

da sala de aula. 

Os professores colaboradores que lecionam a disciplina de técnicas agrícolas nas 

escolas rurais, tiveram benefícios diretos a partir das ações desenvolvidas no decorrer e após a 

conclusão desta investigação, bem como benefícios indiretos voltados à comunidade local, 

uma vez que os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante as atividades, podem ser 

externados aos pais e à comunidade rural. Como participaram das atividades sessenta e dois 

alunos, esse também é o número de famílias onde esse conhecimento chegou e pode fazer a 

diferença. 

O produto desta pesquisa-ação, uma sequência didática (cartilha) que orienta a 

abordagem do tema solos na escola rural, não foi um benefício transitório que ocorreu apenas 

no desenvolver desta pesquisa, mas um benefício que poderá ser adotado permanentemente na 

disciplina de técnicas agrícolas (e outras como ciências e geografia) das escolas colaboradoras 

e de outras escolas rurais regionais e nacionais. 

Dentre os diversos fatores relevantes da realização desta Pesquisa-ação, podemos 

destacar: a incorporação de conhecimentos técnicos ao senso comum, a produção de uma 

transformação no processo de ensino e aprendizagem das escolas rurais através da 



203 

 

 

metodologia da Pesquisa-ação e a conscientização da comunidade escolar a respeito da 

natureza da construção do conhecimento científico, pois os próprios professores 

colaboradores das escolas rurais auxiliaram na construção da sequência didática para o ensino 

de solos, que é contextualizada ao ambiente da escola rural para uso presente e posterior. 

Espera-se que a Pesquisa contribua para o conhecimento na área da história da 

Educação Rural da região Norte e que possibilite novos pensamentos no sentido da busca de 

transformar a realidade atual das escolas rurais do município de Colorado do Oeste - RO. Esta 

dissertação não encerra e não tem caráter de dar conta de toda amplitude que pode ser 

abrangida pela Educação Rural, apresenta-se apenas como um ponto inicial para a 

compreensão deste universo, sabendo-se que existem ainda questões outras que necessitam de 

análise e aprofundamentos específicos, tais como: a necessária discussão de currículo e 

ementas, bem como a capacitação em serviço dos professores que venham ao encontro das 

necessidades e interesses da comunidade rural rompendo com o paradigma da escola urbana 

nos ambientes escolares rurais. 

Como legado, essa Pesquisa-ação deixou aos professores das escolas rurais, ao 

professor colaborador e à pesquisadora a importância do processo reflexivo sobre a história 

que nos constituiu a partir de nossas trajetórias individuais de vida e formação, também a 

relevância e necessidade da constante reflexão sobre a prática e, principalmente, o sentimento 

de autonomia, independência, liberdade, emancipação e capacidade de produção de 

conhecimento a partir das realidades e especificidades locais.  

Ouso dizer que a Pesquisa contribuiu para formar seres humanos mais próximos uns 

dos outros, decididos a continuar a resistência e a ampliação dos espaços de luta, porque a luta 

pela inclusão precisa ser uma luta diária em favor do direito à vida em sua plenitude, com 

tolerância e sem preconceito. Direito à vida digna. 
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