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RESUMO 

 

A pesquisa tem como objeto de investigação a formação inicial e continuada de 
professores do campo. O interesse por este objeto surgiu a partir de meu exercício 
como docente (com formação de nível médio) da disciplina de Química e gestora em 
uma escola do campo de Ensino Médio. Além disso, mediante meu ingresso no curso 
de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, da Universidade 
Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros O problema de 
pesquisa foi construído a partir de experiências empíricos, de dados da realidade 
concreta e de leituras teóricas sobre a Educação do Campo, que assim explicitamos: 
de que maneira se processa a formação inicial e continuada dos professores que 
atuam na disciplina Química em uma escola de Ensino Médio no campo, localizada 
na microrregião do Alto Médio Canindé, Estado do Piauí? Quais são as possibilidades 
superadoras dessa realidade? O objetivo geral da pesquisa é o de investigar a 
formação inicial e continuada dos professores de Química em uma escola de Ensino 
Médio do campo, assim como, identificar as possibilidades superadoras desta 
realidade. A pesquisa apresenta seu desenvolvimento com o seguinte referencial 
teórico composto por autores como: Ribeiro (2012); Santos (2012); Paludo e Oliveira 
(2010); Caldart (2009); Taffarel e Molina (2012); Saviani (1984); Molina (2010); 
Antunes-Rocha (2010); Jesus (2008). Como abordagem teórico-metodológica, 
utilizamos a pesquisa qualitativa. Como instrumento para produção dos dados 
utilizamos o questionário e a entrevista. A amostra da pesquisa foi composta por dois 
professores que atuavam com a disciplina Química. No momento da realização da 
pesquisa, a escola contava com dois professores da disciplina. De acordo com os 
dados da pesquisa, confirmamos a hipótese de que o Estado tem negligenciado a 
formação dos estudantes da escola do campo, mediante ausência da qualificação 
profissional dos professores de Química, especialmente acerca da formação 
continuada dos mesmos. 
 
Palavras-chave: Escola do Campo. Educação do Campo. Formação Inicial e 
Continuada de Professores.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
The research has as object of investigation the initial and continued formation of 
teachers of the field. The interest for this object arose from my exercise as a teacher 
(with a high school level) of the discipline of Chemistry and manager in a school in the 
field of High School. In addition, through my admission to the Licentiate course in Field 
Education, Nature Sciences, Federal University of Piauí, Campus Senador Helvídio 
Nunes de Barros The research problem was built from empirical experiences, data 
from concrete reality and from theoretical readings on Field Education, which we 
explain: how is the initial and continuing training of teachers working in Chemistry in a 
high school in the field located in the micro-region of Upper Middle Canindé, State of 
Piauí? What are the overcoming possibilities of this reality? The general objective of 
the research is to investigate the initial and continuous training of chemistry teachers 
in a high school in the field, as well as to identify the possibilities that overcome this 
reality. The research presents its development with the following theoretical reference 
composed by authors like: Ribeiro (2012); Santos (2012); Paludo and Oliveira (2010); 
Caldart (2009); Taffarel and Molina (2012); Saviani (1984); Molina (2010); Antunes-
Rocha (2010); Jesus (2008). As a theoretical-methodological approach, we use 
qualitative research. As an instrument for producing the data, we used the 
questionnaire and the interview. The research sample consisted of two professors who 
worked with the discipline Chemistry. At the time of the research, the school had two 
teachers of the discipline. According to the research data, we confirm the hypothesis 
that the State has neglected the training of the students of the school of the field, due 
to the lack of professional qualification of the chemistry teachers, especially about their 
continuing education. 
 
Keywords: School of the Field. Field Education. Initial and Continued Teacher Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

[...] a Educação do campo deve ser analisada e não como se fosse um ideal 
ou um ideário político-pedagógico a ser implantado ou ao qual a realidade da 
educação deve se sujeitar (CALDART, 2009, p.40). 

 

       Foto 1 - Escola de ensino médio do Campo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                      

 

 

 

           Fonte: Dados da Pesquisa, dez., 2017. 
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O presente estudo tem como objeto de investigação a formação inicial e 

continuada de professores do campo. Esta proposta foi desenvolvida no âmbito da 

disciplina TCC II, do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da 

Natureza, da Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de 

Barros. 

O interesse por este objeto surgiu, inicialmente, a partir de minha atuação 

como professora (com formação em nível médio) de Química e como gestora em uma 

escola do campo que oferta o Ensino Médio. Além disso, mediante meu ingresso como 

discente no referido Curso. Através de tais atuações foi possível observar os seguintes 

problemas: dificuldade por parte dos estudantes para se apropriar dos conhecimentos 

da disciplina; falta de professores habilitados na área; falta de condições adequadas 

para desenvolver os assuntos; conteúdos trabalhados de forma descontextualizada 

da realidade; alunos dispersos e desmotivados, etc. 

Além disso, atendendo a estudos empreendidos nas disciplinas do curso, 

compreendi que a educação pública brasileira enfrenta uma série de problemas, 

especialmente nas escolas localizadas no campo. De acordo com uma pesquisa 

publicada no  Panorama da Educação do Campo (BRASIL, 2007), as escolas do 

campo enfrentam dificuldades como precariedade das instalações, rotatividade de 

professores, falta de transporte para professores e alunos, materiais didáticos 

baseados no ensino urbano, falta de atualização das propostas pedagógicas das 

escolas do campo, baixo desempenho escolar dos alunos e elevadas taxas de 

distorção idade-série, baixo salário e sobrecarga de trabalho dos professores em 

comparação com os que atuam na zona urbana. 

Diversos estudos e pesquisas têm mostrado que um expressivo número de 

alunos da Educação Básica do país apresenta dificuldades de aprendizagem, 

especialmente nas áreas de exatas. Os resultados das avaliações externas mostram 

essa deficiência, segundo dados dos indicadores do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB, 2015), o desempenho em Matemática, por exemplo, foi pior 

que há 20 anos. A média de 2015 foi de 267, em 1995 a proficiência média era de 

281,9 (BRASIL, 2015, p. 7). Com relação a Química, os alunos também apresentam 

dificuldades.  A pesquisa realizada por SILVA (2013), em 6 colégios de Ensino Médio 

da cidade de Teresina-PI, mostra que 58% dos alunos têm dificuldade em aprender 

os conteúdos da disciplina. Neste sentido, ficamos a refletir se este baixo desempenho 

não vem de uma má formação acadêmica dos professores, especificamente de 
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Química, para atuar com a disciplina, ou talvez ausência de qualificação profissional 

por meio de formação continuada. Conforme Martins (2010), a formação para 

professores em nosso país não era meta para o Estado, e que até a década de 1930 

inexistiu.   

Diante do exposto, levantamos as seguintes indagações: Qual a qualidade da 

educação ofertada nas escolas do campo? Como é a formação inicial e continuada 

dos docentes do campo? Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos 

docentes no ensino de Química? Qual o perfil profissional dos docentes que atuam no 

ensino de Química? Qual é a função social da escola e o papel do professor em uma 

escola do campo? Qual é o perfil profissional dos docentes que atuam nas escolas do 

campo? Quais são as possibilidades superadoras das problemáticas enfrentadas 

pelas escolas no campo?  

Neste sentido, pretendemos investigar a realidade de uma escola do campo1 

que oferece Ensino Médio, localizada na microrregião do Alto Médio Canindé, Estado 

do Piauí. Conforme os dados da escola investigada, o professor nem sempre possui 

formação específica na área. A taxa de aprovação na disciplina de Química na referida 

escola girou em torno de 90%, nos últimos cinco anos. Embora a taxa de reprovação 

seja aparentemente baixa, verifica-se que os alunos encontram dificuldade de 

aprendizagem na disciplina. O sistema de avaliação com recuperação por semestre e 

uma recuperação ao final do ano letivo, pode ser um fator que explique a elevação 

das taxas de aprovação, embora com aprendizagem comprometida.  

Neste contexto, delimitamos o problema de pesquisa por meio da seguinte 

pergunta científica: de que maneira se processa a formação inicial e continuada de 

professores que atuam na disciplina Química em uma escola de Ensino Médio no 

campo, localizada na microrregião do Alto Médio Canindé, Estado do Piauí? Quais 

são as possibilidades superadoras dessa realidade? 

Conseguinte a isso, temos como objetivo geral investigar a formação inicial 

e continuada de docentes da disciplina Química, dessa forma, coletamos informações 

                                                           
1 O decreto nº 7352 de 4 de novembro de 2010 em seu Artigo 1º, Parágrafo 1º, Inciso II define escola 

do campo aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de 

geografia e Estatística- IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda 

predominantemente a população do campo.  A escola referida possui mais de 70% dos alunos 

residentes no campo. (BRASIL,2010, grifo nosso). Optamos em manter o anonimato da escola 

investigada.  
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de professores que ensinam na escola de Ensino Médio do campo. Adicionalmente, 

pretendemos identificar as possibilidades superadoras desta realidade. Para tanto, 

elegemos os seguintes objetivos específicos: 

1. Caracterizar o perfil profissional dos docentes que atuam com a 

disciplina de Química; 

2.  Refletir acerca da formação inicial e continuada dos docentes 

investigados;  

3. Apontar possibilidades superadoras para o enfrentamento da 

problemática. 

A nossa hipótese proposta diz respeito a negligência por parte do Estado na 

formação qualitativa dos estudantes da escola do campo, revelada essa falta de 

comprometimento nos aspectos ligados à formação inicial e continuada dos 

professores, particularmente na disciplina Química.  

A pesquisa pretende analisar acerca do ensino da disciplina Química, 

especificamente com relação à formação inicial e continuada, com a intenção de 

mostrar aos profissionais da educação as possíveis causas das dificuldades quanto 

ao processo de ensino e, consequentemente, da aprendizagem. O intuito é possibilitar 

a socialização (por porte do docente) e a efetiva apropriação (por parte dos 

estudantes) acerca dos conteúdos desta disciplina, essenciais para formação 

adequada dos sujeitos aprendizes do campo e da cidade. 

O trabalho está dividido em três seções, além desta Introdução e das 

Considerações Finais. A primeira apresenta alguns apontamentos acerca da 

Educação do Campo no tocante a formação inicial e continuada. 

A segunda seção aborda os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados para a produção e análise dos dados da pesquisa.  

A terceira seção apresenta os dados produzidos e as análises referentes aos 

perfis profissionais e de formação dos professores investigados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
[...] a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos significa afirmar 
que ela é, ao mesmo tempo, urna exigência de e para o processo de trabalho, 
bem como é, ela própria, um processo de trabalho [...] (SAVIANI, 1984, p. 
286) 

 

 

Foto 2 – Pátio interno da escola 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, dez., 2017. 
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Nesta seção discutiremos alguns aspectos acerca da Educação do Campo e 

algumas contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica 2  para construção desta 

perspectiva educacional e, em seguida, abordamos sobre formação inicial e 

continuada dos professores da Educação Básica, sobretudo dos que atuam nas 

escolas do campo. 

 

2.1 A Educação do Campo e a função social da escola: alguns apontamentos 

 

A Educação do Campo defende uma concepção de educação que busca 

atender as necessidades humanas intelectuais, culturais e sociais dos indivíduos, com 

a finalidade de atuarem com consciência na sociedade, contrapondo-se com a 

educação que predominava, na qual visa, além de outros aspectos, preparação dos 

sujeitos para exploração capitalista (SANTOS; PALUDO; OLIVEIRA, 2010). É uma 

conquista que veio por meio de lutas dos movimentos sociais, contrária a chamada 

Educação Rural. Neste contexto, Ribeiro (2012, p. 295) afirma que, “o destinatário da 

educação rural é a população agrícola constituída por todas aquelas pessoas para as 

quais a agricultura representa o principal meio de sustento”, e: 

 
[...] quando existe uma escola na área onde vivem, é oferecida uma educação 
na mesma modalidade da que é oferecida às populações que residem e 
trabalham nas áreas urbanas, não havendo, de acordo com os autores, 
nenhuma tentativa de adequar a escola rural às características dos 
camponeses ou dos seus filhos, quando estes a frequentam (RIBEIRO, 2012, 
p. 296). 

 

Esta realidade da educação ofertada aos moradores do campo fez com que 

estes sujeitos, além de outros aspectos, apresentem indicadores educacionais 

inferiores aos que residem na cidade, por se tratar de uma educação que estava fora 

da realidade local e não atender aos seus interesses e demandas sociais e humanas.  

De acordo com Santos, Paludo e Oliveira (2010, p. 50), “a chamada 

“Educação Rural”, no Brasil foi considerada como inferior e de atraso”. Por conta disso, 

                                                           
2  A Pedagogia Histórico-Crítica inspira-se nos preceitos do materialismo histórico dialético, pois 

fundamenta-se na concepção de mundo e de homem própria do materialismo histórico, inspirada nas 

investigações e análises desenvolvidas por Marx, Engels, Lênin e Gramsci. Estes autores não 

produziram uma teoria pedagógica, mas realizaram análises que serviram de inspiração para a 

formulação de uma pedagogia próxima da teoria marxista (SAVIANI, 2008a). Ela foi criada por 

Demerval Saviani na década de 1980. 
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a educação das pessoas que vivem no/do campo foi tratada como algo menor e sem 

importância. A educação rural não visava o fortalecimento da identidade camponesa, 

o trabalho em sala de aula era baseado em práticas pedagógicas distantes do 

contexto social, não contemplando, dentre outros aspectos, uma discussão e a análise 

crítica acerca das problemáticas que afetam diretamente a vida dos trabalhadores. 

Ainda de acordo com Santos, Paludo e Oliveira (2010), é crítico o 

desempenho escolar3 dos estudantes camponeses, são altas as taxas de abandono 

e de evasão.  

Ademais a esta realidade, uma hipótese é levantada com frequência: é a de 

que o sistema escolar no campo funciona em razão da área urbana, apenas pensado 

no paradigma urbano. Segundo Arroyo (2007) a formulação de políticas educativas e 

públicas, em geral, objetiva, com primazia, os citadinos como os protótipos de sujeitos 

de direitos. Há uma idealização da cidade como o espaço civilizatório por excelência, 

de convívio, sociabilidade e socialização, da expressão da dinâmica política, cultural 

e educativa. Ainda segundo o autor, essa idealização da cidade acarreta uma visão 

negativa do campo como lugar do atraso, do tradicionalismo cultural. Essas imagens 

que se complementam, inspiram as políticas públicas, educativas e escolares. O 

paradigma urbano é a inspiração do direito à educação.  

Porém, na escola do espaço rural houve a necessidade de uma educação que 

contemplasse a realidade cultural dos camponeses, uma Educação do Campo, e não 

“rural”, tampouco com o modelo da escola urbana. Esse conflito fez com que os 

moradores e trabalhadores do campo lutassem para que a Educação do Campo se 

concretizasse, surgindo movimentos sociais ligados ao campo. 

[...] nesse contexto é que irá se constituir o que chamamos hoje de Educação 
do Campo, que nasceu dos movimentos sociais camponeses, em 
contraponto à educação rural. Nasceu vinculada aos trabalhadores pobres do 
campo, aos trabalhadores sem-terra, sem trabalho, dispostos a reagir, a lutar, 
a se organizar contra o “estado de coisas”, para, aos poucos, buscar ampliar 
o olhar para o conjunto dos trabalhadores do campo. Desde o início, pois, 
está demarcado o vínculo entre os trabalhadores do campo, suas lutas e 
experiências e essa proposta educativa (CALDART, 2009, p.50). 

  

                                                           
3 Alguns especialistas argumentam que “o desempenho escolar é o resultado da combinação de dois 
fatores: o capital sociocultural que os alunos trazem e a qualidade da oferta do ensino” (BRASIL, 2007, 
p.19). 
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Portanto, essa mudança, da educação rural para educação do campo, veio 

através de muitas lutas e resistências dos trabalhadores do campo organizados em 

movimentos sociais e sindicais populares ligados ao campo, dentre os quais podemos 

citar: pequenos agricultores, ribeirinhos, caiçaras, pescadores, quilombolas, 

indígenas, apicultores. Assim, estes sujeitos lutaram para conquistar uma educação 

no e do campo, que de acordo com Caldart (2009, p. 72), deve firmar “a lógica da 

produção da sustentação da vida em suas diferentes dimensões, necessidades e 

formas”.  

Conforme Caldart (2002), a população do campo deve ser acolhida por uma 

educação que assegure seu direito e que seja No e Do campo. “No: o povo tem direito 

a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada 

desde o seu lugar e com sua participação, vinculada à sua cultura e às suas 

necessidades humanas e sociais” (CALDART, 2002, p.18). Portanto, a Educação do 

Campo visa uma formação que contemple a realidade social desses envolvidos.  

Segundo Santos, Paludo e Oliveira (2010) a educação do campo defende uma 

concepção que se contrapõe com a educação predominante, na qual visa, além de 

outras coisas, preparação dos sujeitos para exploração capitalista. Nesta perspectiva, 

ela é contrária “à educação como mercadoria e afirma a educação como formação 

humana. O papel da educação também é o de formar sujeitos críticos, capazes de 

lutar e construir outro projeto de desenvolvimento do campo e de nação” (SANTOS, 

PALUDO, OLIVEIRA, 2010, p. 52).  

Desta forma, entendemos que a Educação do Campo, tendo como base a 

perspectiva da educação para transformação social, deve, por exemplo, contemplar 

as problemáticas enfrentadas pela classe trabalhadora. Assim, entendemos a 

Educação do Campo como aquela que organiza a realidade do trabalhador do campo, 

enfatizando a política da educação com os interesses sociais das comunidades 

campesinas, voltada para as questões do trabalho, cultura, do conhecimento lógico 

na agricultura e com a concepção de política pública de educação e de formação 

humana (CALDART, 2012). 

Segundo Taffarel e Molina (2012), as políticas para a educação do campo têm 

enfrentado contraponto entre o interesse da burguesia produtora em larga escala, e o 

interesse dos movimentos sociais e trabalhadores do campo. A primeira, defende a 

construção do saber especificamente para o aumento do agronegócio e do capital. A 

segunda, busca a construção do saber para o desenvolvimento social das 
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comunidades e para que seus integrantes possam ter sustentação de argumentos 

críticos para mudar e transformar a realidade em sua volta. 

Partindo deste entendimento, constatamos que algumas das políticas 

educacionais do Estado voltadas para os trabalhadores camponeses, não atendem 

aos interesses desses destinatários. Assim, Caldart (2012, p, 264), enfatiza que:  

 

A Educação do Campo, principalmente como prática dos movimentos sociais 
camponeses, busca conjugar a luta pelo acesso à educação pública com a 
luta contra a tutela política e pedagógica do Estado (reafirma em nosso tempo 
que não deve ser o Estado o educador do povo) (CALDART, 2012, p. 264). 

 

Neste sentido, os sujeitos do campo devem continuar se organizando para 

seguir na luta por uma educação que leve em conta a “[...] vida real e por inteiro, 

trazendo as contradições sociais, as potencialidades e os conflitos humanos para 

dentro do processo pedagógico, requerendo uma concepção de conhecimento e de 

estudo que trabalhe com essa vida concreta” (CALDART, 2012, p. 258). Para tanto, é 

necessário que a escola cumpra com sua função social.  

Nesta perspectiva, coadunamos com a função social defendida pela 

Pedagogia Histórico-Crítica, ao reconhecer que a “escola é uma instituição cujo papel 

consiste na socialização do saber sistematizado” (SAVIANI, 1984, p. 288). Portanto, 

o conhecimento elaborado, produzido e acumulado historicamente pela humanidade 

que deve ser apropriado pelas novas gerações para que possam se humanizar. Não 

se trata de negar ou reconhecer a importância do senso comum das pessoas, a 

existência de outras instituições educativas como os sindicatos, igreja, família, bem 

como suas possíveis contribuições no processo de formação dos sujeitos, a questão 

é reconhecer a especificidade da escola, da educação escolar.  

Nesse sentido, o papel da escola não deve ser reduzido à lógica da escola 

capitalista, que visa em transmitir somente os conhecimentos e técnicas para atender 

ao setor produtivo, mas, sobretudo, para atender as necessidades de 

desenvolvimento da cultura, da formação crítica e políticas dos sujeitos, de buscar os 

meios e formas para transformação das problemáticas sociais vigentes. Sendo assim, 

constata-se que a escola tem um papel imprescindível para a transformação da 

realidade social e concreta dos indivíduos nela participantes. 

Para Saviani (1984), a escola deve colocar como objetivo principal a 

transmissão do conhecimento sistematizado produzido historicamente pela 

humanidade. A escola precisa organizar os meios e formas para que os estudantes 
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se apropriem efetivamente dos conhecimentos sistematizados. Quantos aos meios 

para seleção dos conteúdos, cabe fazer uma seleção entre o essencial e o acidental, 

o principal e o secundário, o fundamental e o acessório, utilizando-se do critério 

clássico.  

Clássico, em verdade, é o que resistiu ao tempo. É nesse sentido que se fala 
na cultura greco-romana como clássica, que Kant e Hegel são clássicos da 
filosofia, Victor Hugo é um clássico da literatura universal, Guimarães Rosa 
um clássico da literatura brasileira. Ora, clássico na escola é transmissão-
assimilação do saber sistematizado. Este é o fim a atingir (SAVIANI, 1984, 
p.290).  

 

Temos aqui aquilo que o autor conceituou como próprio da especificidade da 

educação. Nesta direção, é imprescindível diferenciar atividade curricular de 

extracurricular. O currículo escolar, na perspectiva histórico-crítica é compreendido 

como “o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola” (SAVIANI, 

2008b, p. 16). O termo “nuclear” evidencia que a escola não pode perder de vista que 

a transmissão e assimilação do saber sistematizado constituem-se como atividade 

central, minimizando a possibilidade de transformar atividades secundárias e não 

essenciais da escola em atividade centrais e principais. 

As atividades extracurriculares “são secundárias e não essenciais à escola. 

Enquanto tais, [...] só têm sentido na medida em que possam enriquecer as atividades 

curriculares, isto é, aquelas próprias da escola, não devendo em hipótese alguma 

prejudicá-las ou substituí-las” (SAVIANI, 1984, p. 289). Para ilustrar tal afirmação o 

autor acrescenta:  

 
Exemplo disso são as comemorações nas escolas, que se espalhavam por 
todo o ano letivo, às quais agora se associam, ou a elas são acrescidos, os 
denominados temas transversais, como educação ambiental, educação 
sexual, educação para o trânsito etc. Ao final do ano letivo, após todas essas 
atividades, fica a questão: as crianças foram alfabetizadas? Aprenderam 
português? Aprenderam matemática, ciências naturais, história, geografia? 
Ora, estes são os elementos clássicos do currículo escolar, tão clássicos que 
ninguém contesta. [...]. No entanto, esses elementos acabam por ser 
secundarizados, diluídos numa concepção difusa de currículo. [...] (Atividades 
como as comemorações) não sendo essenciais, definem-se como 
extracurriculares (SAVIANI, 1984, p.290).  

 

No entanto, o que vemos nas escolas é descaracterização proposital da sua 

função educativa, mediante negação do acesso ao saber sistematizado, uma vez que 

secundarizam daquilo que é curricular, especialmente nas instituições públicas de 

ensino.  
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Diante deste contexto, é que compreendemos a importância do papel do 

professor no processo de socialização e garantia de apropriação efetiva pelos 

estudantes do conhecimento sistematizado. Segundo Martins e Duarte (2010), o 

professor tem um papel de mediação do conteúdo e dos conhecimentos adquiridos 

por meio da apropriação da cultura, repassando para as novas gerações.  

Para Saviani (1984), o professor tem o papel de garantir que seus alunos se 

apropriem dos conteúdos escolares, sendo o responsável pelo processo de 

transmissão de saber sistematizado no ambiente escolar para as classes menos 

favorecidas, possibilitando assim, que esses cidadãos se insiram em um processo 

mais amplo de construção de uma sociedade mais democrática e humanizada. Assim, 

reconhecemos e defendemos a importância de uma sólida formação inicial e 

continuada de professores, fundamentada em uma consistente base teórica 

(SANTOS, 2012). No item a seguir, discutiremos acerca da formação e inicial e 

continuada de professores, bem como sobre condições de trabalho. 

 

2.2 Formação inicial e continuada dos professores de escolas do Campo 

 
 

A educação escolar, especificamente do campo, necessita de professores que 

promovam um ensino que instrumentalize os educandos, que tentem buscar 

alternativas que contribuam para a transformação social deste contexto, e para isso, 

o docente precisa ter uma formação inicial e continuada condizente com os desafios 

e demandas apresentadas.  

No Brasil, a formação inicial e continuada de professores é um problema 

antigo. Segundo Martins (2010), os debates sobre a formação dos professores foram 

se ampliando no Brasil desde o final da década de 1970, obtendo maior força nas 

décadas de 1980 e 1990, em especial, a partir da implementação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), lei nº 9.394, promulgada em 20 de dezembro 

de 1996. 

O artigo 62 desta Lei estabelece que é necessário o docente possuir nível 

superior, em curso de licenciatura plena, para atuar na educação básica. Ainda 

estabelece que: 

 
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 
capacitação dos profissionais de magistério.  
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§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.  
§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 
ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias 
de educação a distância.  
§ 4o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 
mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação 
de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública.  
§ 5o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 
formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica 
pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a 
estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas 
instituições de educação superior.  
§ 6o O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame 
nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o 
ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o 
Conselho Nacional de Educação - CNE.  
 

 

No entanto mesmo com a garantia que a Lei assegura, chegamos no século 

XXI e ainda encontramos deficiências na formação dos professores, principalmente 

dos que atuam no campo. Levantamento realizado pelo Todos Pela Educação, com 

base nos dados do Censo Escolar (2010) mostra que de 1,7 milhões dos professores 

que lecionam no Ensino Fundamental e no Ensino Médio das escolas do campo, 

metade não tem a formação mínima exigida pela legislação. O qual apresenta um 

quadro de 49,9% deles não possuem licenciatura, como requer a LDB. Quando se 

observa a zona urbana, a taxa de docentes nessas etapas de ensino, que não 

possuem a formação obrigatória, é de 14,8% (BRASIL, 2012). Conforme quadro a 

seguir: 

Quadro 1 - Número de professores por formação - Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

 

 

 

 
 

       

                
  

Fonte: Censo Escolar 2010. Elaborado pelo Todos Pela Educação 

 

Diante dos dados apresentados, observa-se alto número de professores que 

exercem a docência nas escolas sem possuir a formação mínima exigida por lei, em 

especial destacamos os professores do campo, logo, essa prerrogativa não é 

Zona Número de 
professores 

com 
formação até  
nível médio 

Número de 
professores 

com 
Superior sem 
licenciatura 

Total de 
professores 

sem formação 
mínima 

% do total 
de  

professores 

 
Urbana 

 
100.237 

 
21.158 

 
121.395 

 
14,8 

 
Rural 

 
91.380 

 
3.993 

 
95.373 

 
49,9 
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assegurada pelos governantes. Além de muitos atuarem sem formação apropriada, 

ainda em alguns casos, não levam em consideração o contexto da vida no campo.  

Por essa razão os camponeses promoveram, organizados em movimentos de 

luta social, lutaram para que houvesse uma formação voltada para sua realidade. 

Segundo Molina (2010, p.369 - 370), 

 

[...] sempre constou como prioridade dos movimentos sociais a criação de 
uma política pública de apoio à formação de educadores [...] foi instituída uma 
Comissão no âmbito da Coordenação Geral de educação do campo da 
SECAD, a proposta para que houvesse uma formação específica para a 
educação do campo, resultando no PROCAMPO - Programa de apoio a 
Licenciaturas em Educação do Campo.  

 

De acordo com Molina (2010) em 2007 se iniciaram as primeiras turmas de 

Licenciaturas em Educação do Campo - LEC, tendo como objetivo a Educação 

Básica, com foco na construção da organização escolar e pedagógica nos anos finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio, e com a finalidade de formar e habilitar 

profissionais para atuar nas escolas no campo, principalmente docentes que já estão 

em exercício e que ainda não possuam a formação mínima exigida pela legislação 

educacional em vigor. 

Neste sentido Antunes-Rocha (2010, p. 395) afirma que, 

 

A realidade do campo exige um educador que tenha compromisso, condições 
teóricas e técnicas para desconstruir as práticas e ideias que forjaram o meio 
e a escola rural. Nesse sentido, as necessidades presentes na escola do 
campo exigem um profissional com uma formação mais ampliada, mais 
abrangente, já que ele tem que dar conta de uma série de dimensões 
educativas presentes nessa realidade. 
 

 

A formação deve contribuir para que o educador seja capaz de auxiliar e 

contribuir para a transformação político-pedagógica necessária às escolas que 

atendem populações que trabalham no campo, tendo o educador o papel de agente 

transformador da realidade das pessoas e da sociedade. 

Além da questão da formação docente, o ensino do campo também enfrenta 

outros obstáculos, como na infraestrutura das escolas e na definição de linhas 

pedagógicas (BRASIL, 2012). Por conta disso, muitos docentes trabalham em 

condições inadequadas. 
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Segundo Jesus (2008), as escolas do campo ainda se encontram em 

situações precárias, mesmo o ambiente escolar sendo um dos elementos que mais 

contribui para o desenvolvimento e aprendizagem dos discentes. Afirma ainda, que os 

professores da educação do campo, ademais da baixa qualificação e salários baixos, 

eles enfrentam sobrecarga de trabalho, elevada rotatividade e as dificuldades de 

acesso à escola, em função da precariedade das estradas, falta de transportes e ajuda 

de custo para se deslocar.  

Quando se fala de formação dos professores de educação do campo, falamos 

em valorização a esses profissionais, para que atuem nas escolas com habilidade e 

humanização a fim de prepararem os discentes para a vida concernente ao seu 

contexto sociocultural e para que alcancem a plena cidadania. 

É nesse sentido, baseado em fundamentos legais que se constata que, o 

profissional da educação, o professor, e em especial, o que atua no campo, necessita 

de formação própria para que possa atuar e garantir uma educação que forme os 

sujeitos do campo, assim, por essa perspectiva, seja capaz de promover as soluções 

das problemáticas sociais enfrentadas, uma delas, a de negação dos direitos socais 

dos que vivem no campo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

“A adoção de um ou outro método depende de muitos fatores: da natureza 
do objeto que se pretende pesquisar, dos recursos materiais disponíveis, do 
nível de abrangência do estudo e sobretudo da inspiração filosófica do 
pesquisador” (GIL, 2008, p.8) 

          

Foto 3 – Área externa dos banheiros da escola 

 

 

 

 

 

 

   

          

 

                                       

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, dez., 2017. 
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Na presente seção, apresentaremos os caminhos percorridos para a 

realização da pesquisa, a formação inicial e continuada dos professores da escola do 

campo investigada, Iniciamos pela caracterização da pesquisa, em seguida o campo 

empírico e os sujeitos da pesquisa, e por fim, os procedimentos e técnicas utilizados 

para produção e análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem da pesquisa qualitativa. 

Segundo Gil (2008, p. 175) na pesquisa qualitativa “não há fórmulas ou receitas 

predefinidas para orientar os pesquisadores. Assim, a análise dos dados na pesquisa 

qualitativa passa a depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador”. 

 

3.2 O Campo empírico e os sujeitos da pesquisa 

 

Esta pesquisa teve como campo empírico uma escola estadual de Ensino 

Médio do campo, instalada na cidade, situada na microrregião do Alto Médio Canindé, 

Piauí, localizada a 376 km da capital Teresina, Piauí. Ela foi construída no ano de 

1970, começando a funcionar no ano seguinte com apenas Ensino Fundamental I (na 

época chamado primário). No ano de 2003 ocorreu a implantação do Ensino Médio, 

para atender a demanda do município. Atualmente, a escola oferece apenas o Ensino 

Médio regular. Suas aulas estão concentradas no horário vespertino e noturno.  

A escola possui uma unidade anexa, em uma localidade camponesa, que 

funciona em salas alugadas e separadas umas das outras. A necessidade surgiu para 

comportar alunos das localidades mais próximas do anexo e mais distantes da cidade. 

Em 2017, a equipe docente da escola contava com 14 professores, destes, 

apenas 05 eram efetivos, os demais eram contratados temporariamente. O quadro 

administrativo era composto por uma diretora, uma coordenadora pedagógica, uma 

supervisora de ensino, um coordenador financeiro, um auxiliar administrativo e uma 

secretária. 

Haviam 193 alunos matriculados no ano de 2017, distribuídos em turmas de 

1º ao 3º ano do Ensino Médio. A maior parte reside no campo, sendo a maioria filhos 

de trabalhadores. Os mesmos sobrevivem, basicamente, da agricultura familiar, da 

criação de animais e com ajuda de programas sociais do Governo Federal. Os 
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estudantes estavam distribuídos em nove turmas: “A”, “B4” e “C”5, incluindo a turma 

da escola em anexo, de acordo com o Tabela 1. 

 

Tabela 1- Distribuição dos estudantes da escola investigada, 2017. 
 

Série Turma Quantidade/alunos(as) 

1º ano “A” 18 
1º ano “B” 20 
1º ano “C” 12 
2º ano “A” 24 
2º ano “B” 28 
2º ano “C” 28 
3º ano “A” 29 
3º ano “B” 13 
3º ano “C” 21 

Total  193 

                           Fonte: Secretaria da Unidade Escolar. 

 

O estudo foi realizado com dois sujeitos submetidos à pesquisa, uma 

professora (Maria6) que atuava na sede da unidade, e um professor (Carvalho) que 

atuava no anexo. Ambos são os únicos responsáveis pela disciplina Química na 

escola. Optamos em apresentar informações como perfil profissional e formação 

inicial dos mesmos na seção destinada a apresentação e análise dos dados 

produzidos, página 30. 

 

3.3 Produção dos dados  

 

Nessa etapa é o momento de buscar as informações que são necessárias 

para realização do trabalho, fase de juntar informações, coletar todos os materiais, 

impresso e digital para embasar o tema de investigação proposto (Gil, 2008). Os 

dados da investigação foram levantados a partir da utilização de dois instrumentos: 

questionário e entrevista  

O questionário definido por Gil (2008, p. 121) como uma técnica formada “[...] 

por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

                                                           
4 Turmas “A” e “B” ficam no prédio da sede (Zona Urbana). 

5 Turma “C” fica no anexo da escola (Zona Rural). 

6 Com o intuito de garantir o anonimato dos sujeitos pesquisados, utilizamos codinomes sugeridos pelos 

próprios. 
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expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.”. Foram 

feitas perguntas sobre sua formação, instituição de ensino superior onde se graduou, 

participação em atividades de formação continuada, carga horária de trabalho, salário, 

forma de ingresso no serviço público, tempo de atuação como docente, especialmente 

na disciplina Química, conforme Apêndice D, na página 43. 

A entrevista “pode ser classificada como uma técnica em que o investigador 

se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessa a investigação” (GIL, 2008, p. 109). As entrevistas 

foram realizadas nos dias cinco e sete do mês de dezembro do ano de 2017. 

Utilizamos um roteiro (Apêndice E, p.46) composto por questões acerca de aspectos 

da formação inicial e continuada que foi aplicado aos professores de Química que 

atuam na escola do campo em enfoque.  
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4 PERFIL PROFISSIONAL, FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS 

PROFESSORES INVESTIGADOS 

 
 

[...] a formação promove mudanças sociais, de modo a preparar o futuro 
professor (e o professor já inserido no exercício da profissão) para enfrentar 
os conflitos próprios de cada momento/fase do processo de mudança social. 
Para desenvolver competência social para que este se sinta capaz de 
assumir as situações conflituosas provenientes das mudanças sociais de 
cada tempo histórico [...] pensar e propor estratégias no exercício da 
profissão [...] (MARTINS; DUARTE, 2010, p.28). 
 

 
 

Foto 4 – Escola em anexo no campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Dados da pesquisa, dez., 2017. 
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Nesta seção serão apresentados os dados produzidos e analisados sobre o 

objeto investigado acerca da formação inicial e continuada dos docentes investigados.  

 

4.1 O perfil profissional e a formação dos professores 

  

É necessário formar professores que compreendam o contexto social, político, 

econômico e cultural da população do campo. Neste sentido, “construir a Educação 

do Campo significa formar educadores e educadoras do campo para atuação em 

diferentes espaços educativos” (MOLINA; JESUS, 2004, p. 22).  

Assim, precisamos conhecer o perfil profissional e a formação dos docentes 

que atuam na escola do campo, para que possamos agir com vistas à construção da 

educação do campo, assim como, formar educadores engajados com esta 

proposição.  

Com relação ao perfil profissional e formação inicial, de acordo com os dados 

produzidos, a professora Maria é formada em Educação do Campo/Ciências da 

Natureza e Matemática, pela Universidade Federal do Piauí, quando da realização do 

Programa de Apoio à Licenciatura em Educação do Campo – PROCAMPO, em 2013, 

a primeira turma formada no Estado do Piauí. Além desta graduação, é formada em 

Normal Superior, cursado pela Universidade Estadual do Piauí, ofertado 

semipresencial. A docente possui especialização em Supervisão Escolar. 

O professor Carvalho possui graduação em Ciências Biológicas, formado há 

nove anos, em instituição privada, pela Faculdade Evangélica Cristo Rei – FECR, na 

modalidade semipresencial. Possui especialização em Saúde e Ensino de Biologia e 

Química.  

A formação para professores que atuam em escolas do campo é importante 

para o reconhecimento da especificidade, e esta democratização de cursos de 

educação do campo facilita os docentes a conhecerem e valorizarem as diversidades 

e culturas que, muitas vezes, não são reconhecidas por outros cursos de licenciaturas. 

Neste sentido conforme Arroyo (2010, p.488); 

 
 [...] Formação de Professores do Campo, indígenas, quilombolas chega uma 
diversidade social, racial, étnica, dos campos que não chega nos cursos 
regulares de pedagogia e de licenciatura. Essas experiências de formação 
pode representar processos de democratização das universidades, dos 
cursos e currículos de formação. 
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Quando da realização da pesquisa, o salário dos professores não chegava a 

um salário-mínimo. Por conta disso, eram obrigados a trabalharem em outras escolas 

como professor e em funções paralelas. Esta é a realidade vivenciada por muitos 

docentes, pois, segundo o Panorama da Educação do Campo, baixos salários e 

sobrecarga de trabalho dos professores é uma das problemáticas enfrentadas por 

aqueles que atuam nas escolas do campo no país (BRASIL, 2007).  

A professora Maria perfaz uma carga horária de 80 horas semanais e o 

professor Carvalho 60h, sendo que a professora exerce todas as horas de trabalho na 

docência. Já o professor ocupa a maior parte de suas horas, isto é, 40h, em outra 

função.  

Ambos não são efetivos na escola do campo, trabalham por tempo 

determinado. Este tipo de vínculo empregatício provoca uma rotatividade de 

professores. Isso poderá contribuir, dentre de outras coisas, para o baixo desempenho 

e permanência dos alunos na escola.  

Quanto ao tempo de atuação, a professora fazia somente dois anos que 

trabalhava com a disciplina Química na escola, mas exerce à docência há dez anos. 

E o professor Carvalho trabalhava com a disciplina Química há dez anos, na escola 

em estudo, sendo até então, a única onde exerceu a função de docente. Mesmo não 

pertencendo ao quadro efetivo da escola, faz muito tempo que trabalha nela como 

professor, e isso é importante, pois evita a rotatividade entre professores. 

No momento da entrevista um destaque especial se deu a uma pergunta, 

direcionada primeiramente à professora Maria, com questão sobre qual análise o 

curso de formação inicial (graduação) lhe preparou para os desafios da docência, da 

sala de aula, e, se identificava alguma lacuna nessa formação. Ela respondeu: 

 
Foi de grande valia e aprendizado, porém o exercício do ofício da docência 
se dá com a convivência e a prática em sala de aula, mas que durante a 
formação o curso me ofereceu um aprendizado mais direcionado para a 
contextualização e foco na realidade dos alunos que iríamos mediar e, que a 
enorme quantidade de estágio me proporcionou uma outra oportunidade, 
para exercer a função de docente, especificamente do campo. Mesmo já 
tendo experiência na docência a um tempinho, mas somente no Ensino 
Fundamental menor (1º ao 5º ano), e não com Ensino Fundamental maior (6º 
ao 9º ano) e Médio. E concluído o curso, eu não consigo identificar nenhuma 
lacuna deixada pelo curso. 
 

A professora mostra-se preparada para a docência, especialmente para atuar 

em escolas no campo, nas séries finais do Ensino Fundamental e Médio, isso se deve 

ao preparo inicial que o curso de graduação em Educação do Campo lhe propiciou, 
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mas enfatiza que todo o processo de ensino-aprendizagem somente é efetivado com 

a prática em sala de aula.  

Ao entrevistar o professor Carvalho sobre a sua formação inicial (graduação), 

se lhe preparou para os desafios da docência da sala de aula, se ela deixou lacunas, 

tivemos uma resposta diferente da professora Maria. Assim disse: 

 
A formação não me preparou para tais desafios, ela foi muito mecânica e 
muito fora da realidade dos alunos, a qual trabalho como docente. E entre as 
lacunas que ficaram, verifica-se a não aplicação da prática às teorias, a qual 
me dificultou um preparo e um conhecimento mais eficaz.  

 

Percebe-se de imediato diante da fala do professor que não se sente satisfeito 

com a sua formação, pois não lhe preparou satisfatoriamente para tal ofício de forma 

coerente com a realidade de seu público e como gostaria para uma maior satisfação 

do trabalho. Este comportamento pode afetar na qualidade do ensino e, 

consequentemente, na aprendizagem dos alunos. Desta forma, poderá fazer com que 

o aprendizado tão esperado para os discentes seja um fracasso, proporcionando um 

mal desempenho. Pois professores insatisfeitos, alunos desmotivados, ocasiona um 

resultado insatisfatório.  

Neste sentido, é essencial e preciso que o professor tenha uma formação 

adequada para desempenhar o papel de educador em escola no campo, pois muitas 

vezes a não formação apropriada e eficiente faz com que o sujeito conceba a 

graduação com certas experiências inversas, e passe a ter uma visão voltada para as 

escolas urbanas. 

No tocante à formação continuada, tanto a professora Maria quanto o 

professor Carvalho relataram que desde de quando concluíram o curso de graduação 

e pós-graduação não participam de formação continuada, nem na escola e nem fora 

dela. A formação inicial e continuada é fundamental para o ensino dos professores, 

porque permitem com que façam uma reflexão sobre a prática pedagógica, podendo 

modificar e ocasionar um aprendizado significativo (MARIANI; CARVALHO, 2009).   

A escola não promove cursos de formação continuada, especialmente acerca 

da área de Química, por ausência de condições financeiras. Constamos que a 

Secretaria de Educação do Estado não fornece recursos para proporcionar tais 

cursos, ainda que reconheça a importância destes para o desenvolvimento do 

processo ensino e aprendizagem. 
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Observamos nos professores a necessidade de promoção de cursos de 

formação continuada que possam contribuir para qualificação e desenvolvimento da 

atuação profissional. 

Os professores disseram que enfrentam dificuldades para ministrar a 

disciplina, ao serem questionados. O professor Carvalho revelou que sente muita 

dificuldade em aplicar as teorias à prática. Daí a importância da escola realizar 

formação continuada constantemente, e cabe aos governantes esta preocupação de 

ofertar entre as Universidades e centros de pesquisas.  

A professora Maria destacou que a única dificuldade que encontra é com 

relação aos livros adotados. Segundo ela, os mesmos “são totalmente fora do 

contexto dos alunos, o que dificulta a contextualização dos assuntos propostos. 

Porém, mesmo assim, consigo esmiuçá-los por meio de aulas práticas e trazendo o 

científico ao meio de vivência destes alunos”. Isso se deve a sua formação. A 

estratégia utilizada pela docente reforça a importância da formação específica para 

atuar na escola do campo. A este respeito, Jesus (2010, p. 409) enfatiza que “[...] a 

formação de educadores do campo como profissionais da educação [...] possui uma 

base curricular onde ele tem de provar que tem competências e habilidades para 

desenvolver adequadamente a sua profissão”.  O curso proporciona ao docente ter o 

domínio da complexidade das escolas do campo, possibilitando condições 

pedagógicas na sua carreira profissional (JESUS, 2010). 

Assim, observamos que o professor com formação apropriada e com 

habilitação para escolas no campo, terá maiores possibilidades de fazer um trabalho 

de qualidade, com o qual, a escola possa cumprir sua função social, indo além da 

formação curricular, formando para a vida cidadã. Por outro lado, as condições de 

trabalho são cruciais para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra 

qualitativamente. Sabemos que este é um desafio presente na educação brasileira, 

especialmente nas escolas do campo, pois, segundo Brasil (2007, p.33), “pesquisas 

realizadas no Brasil e em outros países têm comprovado que o professor é decisivo 

para o sucesso da aprendizagem dos alunos; apesar desse consenso, as condições 

de trabalho dos profissionais do magistério permanecem precárias”. 

  Perguntamos sobre a existência de laboratório para realização das atividades 

práticas da disciplina, assim como, sua importância. Os professores ressaltaram a 

importância, no entanto expressaram, consideravelmente, ser um problema sua 

inexistência. 
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O professor Carvalho destacou na sua fala: “é de extrema importância e 

necessidade a existência de um laboratório de Química. Com laboratório é possível 

aprender melhor os conteúdos”. Percebemos que a falta de laboratório causa 

insatisfação para o professor Carvalho, isso poderá afetar diretamente no processo 

de ensino e aprendizagem. Ainda que não tenha vivenciado aulas práticas durante 

sua formação, sente a necessidade para as suas aulas. 

A professora Maria disse que “é muito importante o laboratório, porque o 

processo de aprendizagem não depende só da teoria, a prática é de suma 

importância”.  

Ao perguntar se eles costumam realizar aulas práticas, a frequência com que 

realizam, assim como, se observam melhoria na apropriação dos conteúdos por 

partes dos estudantes quando da realização, o professor respondeu: “não costumo 

realizar atividades práticas, como tenho lacunas de formação, estas se somam à falta 

de apoio prático pela falta de laboratório”. A fala do professor denuncia a fragilidade 

da sua formação inicial. Neste sentido, concordamos com Assunção e Oliveira (2009, 

p.354) quando diz que: 

 

Estes [os docentes] se encontram muitas vezes diante de situações para as 
quais não se sentem preparados, seja pela sua formação profissional ou 
mesmo por sua experiência pregressa [...] quanto mais pobre e carente o 
contexto no qual a escola está inserida, mais demandas chegam até elas e, 
consequentemente, aos docentes. 
  
 

Em se tratando da professora Maria, afirmou: “realizo aulas práticas, ao 

menos uma a duas vezes ao mês. Percebe-se o envolvimento dos alunos, assim como 

o desenvolvimento e aprendizado do assunto em estudo”. Verificamos que a docente 

busca alternativas para realização das aulas práticas, ao contrário do professor. 

Diante do exposto, compreendemos a importância e que somente uma 

formação de professores sólida e por meio de uma “consistente base teórica poderão 

desenvolver um trabalho pedagógico que possibilite, sobretudo, a efetiva apropriação 

dos conteúdos científicos por parte dos estudantes, com vistas à emancipação 

humana e a transformação social” (SANTOS, 2012, p. 111).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento profissional, tomado como um modelo estratégico de 
formação, assume o lugar de “uma nova cultura profissional, forjada nos 
valores da colaboração e do progresso social, considerado como 
transformação educativa e social” (RAMALHO, 2004, p. 65 apud NUNES e 
OLIVEIRA, 2016, p.06). 
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     Foto 5 – Sala de aula no anexo da escola do campo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

        

 

 

    Fonte: Dados da pesquisa, dez., 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvemos a pesquisa com o objetivo de investigar a formação inicial e 

continuada dos professores da Educação Básica, porém, ressalta-se as devidas 

especificidades da pesquisa, voltada para a busca da elucidação da realidade 

profissional e institucional dos professores da educação do campo, e especialmente, 

para a consecução das propostas visadas, houve investigação a determinados 
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professores da disciplina de Química em uma escola de Ensino Médio do campo, 

assim como, visou identificar as possibilidades superadoras desta realidade. 

Conforme os dados da pesquisa, verificamos que os docentes possuem 

formação inicial (graduação) na área específica de atuação, mas não participam de 

nenhum curso de formação continuada, uma vez que a mesma é fundamental e 

imprescindível para qualificação profissional.  

Ainda com relação a formação inicial dos professores investigados, 

verificamos que a professora Maria, por ser graduada em Educação do Campo 

consegue, além de outras coisas, mostrar-se capaz em atender as necessidades do 

alunado. Por outro lado, o professor Carvalho por não possuir tal formação 

semelhante, não se sente preparado completamente, além de expressar angústia e 

descontentamento ocasionados pelas lacunas advindas de sua formação inicial.  

Professores que não são preparados para trabalhar com a realidade e 

especificidades, neste caso no campo, podem distanciar o conteúdo do ambiente 

vivido pelo estudante. No ensino de Química, por exemplo, poderão trabalhar apenas 

a apresentação de leis e fórmulas, sem associação com o cotidiano do seu público. 

Com isso, será promovido um tipo de ensino que não desperta o interesse e que não 

faz sentido para o estudante, o que influenciará diretamente na qualidade da 

aprendizagem.  

Concluímos que a falta de oferta de formação continuada aos docentes, 

especificamente da disciplina Química pela escola, é devido à ausência de 

financiamento por parte do Estado.  

Assim, confirmamos a hipótese da pesquisa de que o Estado tem 

negligenciado a formação dos alunos da escola do campo, devido à falta de promoção 

de cursos de aperfeiçoamento profissional, via formação continuada, particularmente 

na disciplina Química. Dessa forma, propomos as seguintes medidas para o 

enfrentamento da problemática: 

1. O Estado precisa promover cursos de formação continuada para os 

professores, haja vista que a garantia da educação é seu dever e um direito dos 

estudantes; 

2. O Estado deve investir na infraestrutura física e distribuir materiais 

didáticos e pedagógicos para escolas do campo, para que sejam garantidas, além de 

outros aspectos, as condições de trabalho dos docentes, de modo a favorecer 

significativamente o processo de ensino e aprendizagem; 
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3. Os professores necessitam utilizar materiais alternativos (de fácil acesso 

e de baixo custo) com o intuito de possibilitar que os estudantes se apropriem 

efetivamente dos conhecimentos da disciplina Química;  

Por fim, esperamos contribuir para o enfrentamento da problemática 

estudada. Que a pesquisa possa servir como um instrumento de subsídio para os 

gestores, governantes, professores, pais e/ou responsáveis, dentre sujeitos afins, 

para superação das dificuldades educacionais. Entendemos que é necessário que os 

sujeitos se organizem para lutar e reivindicar do Estado pela efetivação e consolidação 

da Educação do Campo enquanto política pública estatal. 
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OFÍCIO 001/17 
Picos/PI, 21 de novembro de 2017 
Ilmo. Sr. Diretor/a, Coordenador/a, Professor/a da disciplina Química – Escola 
Estadual Rafael Manoel da Costa 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Pelo presente, apresentamos a acadêmica IDÊ DA COSTA XAVIER 

RODRIGUES, devidamente matriculada no curso de Licenciatura em Educação do 

Campo (LEDOC) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), que realizará uma 

pesquisa empírica tendo como objeto de investigação as condições do trabalho 

docente acerca do ensino da disciplina Química.  

Para tanto, precisamos coletar dados sobre o referido objeto de investigação 

em documentos, bem como aplicar questionários, realizar entrevistas, ou utilizar 

outras técnicas e instrumentos de coleta de dados caso seja necessário. Convém, 

enfatizarmos, também, que os nomes da referida instituição e dos sujeitos que 

participarão da pesquisa serão mantidos em total anonimato, no decorrer da 

realização da pesquisa e da publicação dos dados. Desse modo, esperamos contar 

com a autorização e apoio de Vossas Senhorias. 

Espera-se que esta pesquisa possa produzir análises que contribuam com a 

melhoria da qualidade da educação escolar pública, especialmente na referida 

instituição. 

Certos do deferimento do pedido, aguardamos a autorização formal e apoio 

de V. Sas. para a realização deste trabalho, e manifestamos antecipadamente nosso 

agradecimento, votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 
Prof. M.e. Jânio Ribeiro dos Santos 
LEDOC/CSHNB-UFPI 
Orienta 
 

APÊNDICE B – DECLARAÇÃO DE USO ÉTICO-CIENTÍFICO  
DE FOTOGRAFIA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES – PICOS PIAUÍ 
CURSO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

DECLARAÇÃO DE USO ÉTICO-CIENTÍFICO DE FOTOGRAFIA 
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Eu, IDÊ DA COSTA XAVIER RODRIGUES, graduanda do Curso Licenciatura em 

Educação do Campo\Ciências da Natureza, sob matrícula de nº 2014946926, declaro 

para os devidos fins que se fizerem necessários que o uso das fotografias produzidas 

junto à __________________________________________________ tem a 

finalidade exclusiva de atender aos objetivos acadêmico-científicos do TCC 2 em 

construção e, em proteção à imagem e a não-estigmatização dos sujeitos 

fotografados, não usarei as suas imagens frontais e/ou a explícita identificação. 

Garanto ainda, que não farei uso das fotografias em prejuízo das pessoas e/ou da 

comunidade onde está situada a escola pesquisada.   

 

 

 

 

 

 

Massapê do Piauí, ____ de Novembro 2017.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idê da Costa Xavier Rodrigues  

Graduação – Licenciatura em Educação do Campo\Ciências da Natureza  

Matrícula nº 2014946926  

 

 
APÊNDICE C – CONSENTIMENTO ESCLARECIDO PARA 

PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES – PICOS PIAUÍ. 

CURSO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DOCAMPO 

 

 

CONSENTIMENTO ESCLARECIDO PARA PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA 
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Eu, __________________________________________________________, RG: nº 

_________________________, residente e domiciliada à 

___________________________________________________________________ 

supervisora responsável pela escola do campo situada na microrregião do Alto Médio 

Canindé, Estado Piauí, autorizo a publicação das fotografias produzidas pela 

acadêmica Idê da Costa Xavier Rodrigues, para fins acadêmico-científicos, conforme 

foi esclarecido na declaração de uso ético-científico de fotografias como procedimento 

de pesquisa, a qual me foi entregue, devidamente assinada pelo pesquisador.    

  

 

 

 

 

Massapê do Piauí, ____ de novembro de 2017.  

 

   

______________________________________  

 Supervisora de Ensino      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO CARACTERIZAÇÃO DO 

 PERFIL DOS PROFESSORES 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 
CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

QUESTIONÁRIO – CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS PROFESSORES 

 

Identificação: __________________________________________________ 
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Codinome: ____________________________________________________ 

 

1. SEXO: 

(  ) masculino.               (  ) feminino.  

 

2. IDADE: 

(  ) Até 24 anos.  

(  ) De 25 a 29 anos. 

(  ) De 30 a 39 anos. 

(  ) De 40 a 49 anos. 

(  ) De 50 a 54 anos ou mais. 

 

3. FORMAÇÃO ESCOLAR/ACADÊMICA: 

(  ) Ensino Superior – Licenciatura em Química.  

(  ) Ensino Superior – Licenciatura em Matemática.  

(  ) Ensino Superior – Licenciatura em Ciências Biológicas.  

(  ) Ensino Superior – Licenciatura em Física  

(  ) Ensino Superior – Outros. 

Qual Curso? ________________________ 

Modalidade:  (  ) Presencial    (  ) Semipresencial   (  ) A distância   

 

4. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ OBTEVE O NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

ASSINALADO ANTERIORMENTE?  

(  ) Há 2 anos ou menos.  

(  ) De 3 a 7 anos. 

(  ) De 8 a 14 anos. 

(  ) De 15 a 20 anos.  

(  ) Há mais de 20 anos.   

 

5. EM QUE TIPO DE INSTITUIÇÃO VOCÊ FEZ O CURSO SUPERIOR? 

(  ) Pública federal.  

(  ) Pública estadual. 

(  ) Privada.  

(  ) Não se aplica. 

6. INDIQUE A MODALIDADE DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DE MAIS ALTA 

TITULAÇÃO QUE VOCÊ POSSUI. 

(  ) Atualização (mínimo de 180 horas).  

(  ) Especialização (mínimo de 360 horas).  

(  ) Mestrado.  

(  ) Doutorado 

 (  ) Não fiz ou ainda não completei curso de pós-graduação. 

Se possuí indique qual a área temática_______________________________ 

 

7. VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

(ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO ETC) NOS ÚLTIMOS DOIS 

ANOS? 

(  ) Sim.  



45 

 

 

(  ) Não.    

 

8. NESTA ESCOLA, QUAL O SEU SALÁRIO BRUTO? 

(  ) De R$ 699,00 a R$ 830,00. 

(  ) De R$ 831,00 a R$ 1.000,00. 

(  ) De R$ 1.164,00 a R$ 1.395,00.  

(  ) De R$ 1.396,00 a R$ 1.628,00. 

(  ) De R$ 1.629,00 a R$ 1.860,00. 

 

9. ALÉM DA ATIVIDADE COMO DOCENTE NESTA ESCOLA, VOCÊ EXERCE 

OUTRA ATIVIDADE QUE CONTRIBUI PARA SUA RENDA PESSOAL?  

(  ) Sim, na área de Educação.  

(  ) Sim, fora da área de Educação. 

(  ) Não. 

 

Se sim. Quantas horas-aula você ministra por semana? 

(  ) 40 horas semanais 

(  ) 60 horas semanais 

(  ) 70 horas semanais 

(  ) 80 horas semanais 

(  ) mais de 80 horas semanais 

 

10. FORMA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO:    

(  ) Concurso  

(  ) Contrato  

 

11 TEMPO DE ATUAÇÃO COMO DOCENTE:  

(  ) Menos de 1 ano        

(  ) Até 2 anos 

(  ) Até 5 anos                

(  ) Até 10 anos 

(  ) Mais de 10 anos  

  

12 TEMPO DE ATUAÇÃO NA DISCIPLINA QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO:   

(  ) Menos de 1 ano        

(  ) Até 2 anos  

(  ) Até 5 anos              

(  ) Até 10 anos  

(  ) Mais de 10 anos   
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APÊNDICE E – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

 
ROTEIRO DA ENTREVISTA 
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1 Qual sua análise sobre seu curso de formação inicial 
(graduação)? Ele preparou efetivamente os licenciandos 
para os desafios da docência, da sala de aula? Você 
consegue identificar alguma na lacuna nessa formação?  

 
2 A escola promove cursos de formação continuada, especialmente acerca da área 

de Química? Você considera cursos de formação continuada importantes? Apresente 

sua concepção. 

 

3 Você participa de cursos de formação continuada fora da escola? Em caso 

afirmativo, tais cursos discutem sobre Educação do Campo?  

 

4 Você enfrenta dificuldade/s para ministrar a disciplina Química? Em caso positivo, 

qual é a maior/es dificuldade/s enfrentada/s? 

 

5 A escola não possuí laboratório para realização de atividades práticas por parte da 

disciplina. Você considera necessária existência de laboratório? Em caso afirmativo, 

qual sua importância para o processo ensino e aprendizagem?  

 

6 Você costuma realizar aulas/atividades práticas de Química? Em caso positivo, com 

que frequência? Ainda sobre essa questão, você observa melhoria na apropriação 

dos conteúdos por partes dos estudantes, ao realizar tal procedimento?  

 

7 A escola fornece recursos didáticos e pedagógicos, especialmente para realização 

de aulas práticas? Em caso afirmativo, quais são os materiais disponibilizados? Com 

que periodicidade eles são fornecidos? Os recursos são suficientes? Quais recursos 

que a escola não dispõe e que poderiam contribuir para o desenvolvimento das 

atividades educativas? 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F – DECLARAÇÃO DE SIGILO ÉTICO-CIENTÍFICO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 
CURSO LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

DECLARAÇÃO DE SIGILO ÉTICO-CIENTÍFICO 
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Eu, IDÊ DA COSTA XAVIER RODRIGUES, graduanda do 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da 

Natureza,  pela Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes – 

Picos Piauí, sob matrícula de nº 2014946926, declaro para os devidos fins que se 

fizerem necessários que o uso do conteúdo das entrevistas realizadas junto à 

__________________________________________________ tem a finalidade 

exclusiva de atender aos objetivos acadêmico-científicos do TCC 2 em construção, 

conforme foi mencionado nas orientações e nos esclarecimentos prévios e, em 

proteção à imagem e a não estigmatização dos sujeitos entrevistados, utilizaremos 

codinomes ao referenciarmos o seu conteúdo. 

 

 

Picos/PI, ___ de novembro 2017. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Idê da Costa Xavier Rodrigues  

Graduação - Licenciatura em Educação do Campo\Ciências da Natureza  

Matrícula nº 2014946926    

  

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES BARROS 

CURSO LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Eu__________________________________________________________, RG.: nº 

____________________________, residente e domiciliado à 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________, autorizo a 

transcrição do conteúdo da entrevista concedida a acadêmica Idê da Costa Xavier 

Rodrigues para fins acadêmico-científicos, conforme foi esclarecido na declaração de 

sigilo ético-científico, a qual me foi entregue, devidamente assinada pelo pesquisador.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picos/PI, ____ de novembro de 2017.  

 

    

_____________________________________________________________  

Entrevistado (a)   

Codinome para publicação: _______________________________________    
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