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RESUMO 

Ensinar Ciências nos dias atuais é um grande desafio, pois a construção dos 
conhecimentos científicos e o desenvolvimento tecnológico crescem a uma 

velocidade muito rápida, com isso o professor precisa ter em mente as dificuldades 
do seu local de trabalho, para que possa pensar nas soluções. Nesse contexto, o 

presente trabalho tem como principal finalidade, caracterizar os principais desafios 
encontrados pelo professor no ensino de ciências, em escolas situadas em áreas 
rurais, mas precisamente na escola Municipal Rural Juvenal Fróes, situado no 

Assentamento Dorcelina no município de Ponta Porã, MS. A coleta de dados foi 
realizada por meio de uma entrevista semiestruturada, e as respostas foram 

transcritas e discutidas. Como principais referenciais teóricos estão, Alvana Maria 
Bof, Pedro Demo, Paulo Freire e, Maria do Socorro Dias Pinheiro. Pode-se concluir 
que os docentes enfrentam, no exercício da prática docente de ciências em escolas 

rurais, dificuldades de naturezas diversas, como a falta de recursos materiais que 
possibilitem maior eficácia do seu trabalho, o desinteresse dos alunos nas aulas de 

ciências e, sobretudo as dificuldades na locomoção até o ambiente de trabalho. 
  
 
Palavras-chave: Ensino de ciências; Escola rural; Dificuldades. 
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ABSTRACT 

Teaching science today is a great challenge because the construction of scientific 
knowledge and technological development grow at a very fast speed, so the teacher 

needs to keep in mind the difficulties of his workplace so that he can think about the 
solutions. In this context, the main purpose of this paper is to characterize the main 

challenges encountered by the teacher in science education in schools located in 
rural areas, but precisely in the Municipal Rural Juvenal Fróes school, located in the 
Dorcelina settlement in the municipality of Ponta Porã, MS . Data collection was 

performed through a semi-structured interview, and the answers were transcribed 
and discussed. The main theoretical references are Alvana Maria Bof, Pedro Demo, 

Paulo Freire and Maria do Socorro Dias Pinheiro. It can be concluded that teachers 
face different difficulties in the practice of teaching science in rural schools, such as 
the lack of material resources to make their work more effective, students' lack of 

interest in science classes and, above all, difficulties in getting to the work 
environment. 

  
 
Keywords: Science education; Rural school; Difficulties. 
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1 INTRODUÇÃO 

A discussão sobre o Ensino de Ciências tem se mostrado aberta para novos 

métodos e técnicas, que favoreçam o aprendizado do aluno em sala de aula afinal, 

muito se fala do conhecimento, uma vez que, é através dele que entramos nas 

diversas áreas da realidade.  

No decorrer do curso de Ciências Biológicas passamos por várias áreas de 

estudo, onde a interdisciplinaridade trabalhada pelos professores nos proporcionou o 

contato direto com áreas específicas do curso. No entanto disciplinas voltadas para 

a educação me chamaram mais atenção, levando é claro em consideração que o 

curso é de licenciatura, onde se pode ver a beleza de ensinar, não esquecendo, 

porém das dificuldades que se tem em prosseguir nessa carreira, pois é necessário 

constante aprimoramento dos conteúdos. Carvalho (1992) cita que, toda profissão 

exige atualizações, mais em educação principalmente junto aos professores que 

estão em sala de aula, esta exigência é crucial para um ensino e aprendizagem de 

qualidade. 

 Em seus estudos sobre a construção do conhecimento no ensino de 

ciências, Longhini (2009), aponta a necessidade de uma nova linguagem para 

explicar o mundo ao nosso redor, pois somente desta maneira, os alunos podem 

compreender a produção do conhecimento científico como fruto de um processo não 

linear, sendo o cientista um produtor de conhecimentos, e não o dono de uma 

verdade absoluta. 

Quando se trata do ensino de ciências na zona rural, voltamos nossos 

olhares para as questões históricas que ali passam, pois pouco é conhecido e 

debatido sobre esse ambiente caracterizado pelas inúmeras peculiaridades. 

Segundo a autora Dóris Almeida (2005, p. 278) os estudos sobre a 

educação rural no Brasil constituem uma área de investigação que ainda está 

situada na “marginalidade”, ou seja, por ignorar alguns sujeitos encontra-se 

nebulosa ficando à sombra das práticas pedagógicas e dos atores educativos, 

salientando e legitimando alguns grupos e esquecendo-se da importância do meio 

rural como se não fizessem parte da história. 
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Nossa região, a fronteira Brasil/Paraguai é caracterizada pelas inúmeras 

fazendas e assentamentos, com um número muito grande de famílias residentes na 

zona rural, evidenciando assim a necessidade de escolas situadas nessas regiões, 

contudo devemos expor para essas escolas rurais a importância que a dimensão 

ampla de uma formação científica traz para o exercício da cidadania, caso 

almejemos uma educação científica que seja norteada por fins genuinamente 

humanos e que colaborem para a transformação da sociedade fronteiriça. 

Nesse contexto, o presente trabalho, tem como principal objetivo, descrever 

as principais dificuldades encontradas pelo professor no ensino de ciências, em 

escolas situadas em áreas rurais, uma vez que somente através de uma educação 

de qualidade se construirá uma sociedade mais ativa e que a melhoria da qualidade 

da educação está ligada diretamente com a melhoria da qualidade de vida. 
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2 A EDUCAÇÃO NO CAMPO 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO. 

A origem da Educação do Campo está atrelada a Educação Rural, que no 

Brasil emerge da necessidade de distintos grupos sociais em acessar a educação. 

“As “escolinhas” criadas no meio rural, geralmente multisseriadas e isoladas, eram 

poucas e questionadas pelas forças hegemônicas da sociedade quanto a sua 

eficácia no ensino” (ANTONIO; LUCINI; 2007 p. 179). 

 [...] quando discutimos a Educação do Campo estamos tratando da 

educação que se volta ao conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras 
do campo, sejam os camponeses, incluindo os quilombolas, sejam as 
nações indígenas, sejam os diversos tipos de assalariados vinculados à vida 
e ao trabalho no meio rural (ARROYO, 2000, p. 14). 

A concepção pedagógica que orienta a Educação do Campo nos leva, 

portanto, ao início do século XIX quando o poder público passou ao provimento de 

escolas no meio rural.  Para Calazans (1993), a educação rural é vista de maneira 

romantizada, pois, entende-se como uma vocação agrária onde o homem retira da 

terra a sua felicidade. O entendimento da concepção de educação rural parece estar 

sedimentado, com a concepção de aprender a escrever, a ler e contar, sendo que as 

técnicas agrícolas aproximaram o homem do campo. 

É válido lembrar que transformações importantes ocorreram pouco antes da 

Proclamação da República quando operários passaram a solicitar a criação de 

bibliotecas populares e escolas operárias, com o objetivo de refletir sobre o que e o 

como ensinar crianças e adultos a partir “[...] da educação como atividade inserida 

nas lutas” (ANTONIO; LUCINI, 2007, p. 150).  Esse movimento formado da ação dos 

operários ficou conhecido como Educação Popular no Brasil e remete a uma prática 

que norteia os movimentos sociais pela educação, em diferentes períodos da história 

da educação brasileira (PALUDO, 2001). 

Em 1980, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) passa a ter 

mais força, tendo como seu principal foco a educação, resultando em políticas 

públicas para a Educação do Campo como modalidade de ensino. Diante das ações 

desumanizadoras vividas pelos camponeses, a Educação Libertadora sugerida por 
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Paulo Freire torna-se um meio de libertação e organização do movimento 

(ANTONIO; LUCINI, 2007). 

O estudo de Martins (2003) mostra que as escolas rurais de 1950 e 1960, 

vivem na possibilidade de uma educação formal, onde seguiam o critério de manter 

classes até o terceiro ano, impedindo desta maneira que as crianças da roça 

terminassem o ensino primário.  Sem falar no descaso com a especificidade com o 

público alvo, pois a formação do professor era feita na Escola Normal da época que 

não oferecia tratamento específico nenhum ao público da zona rural, no que diz 

respeito a hábitos e experiências. 

Trata-se de uma educação que se contrapõe ao modelo urbano, pois hoje o 

que encontramos nas escolas, é um tipo de educação que prepara para o trabalho. 

Segundo Pinheiro (2011): 

A educação do campo tem se caracterizado como um espaço de 

precariedade por descasos, especialmente pela ausência de políticas 

públicas para as populações que lá residem. Essa situação tem repercutido 
nesta realidade social, na ausência de estradas apropriadas para o 
escoamento da produção; na falta de atendimento adequado à saúde; na 

falta de assistência técnica; no não acesso à educação básica e superior de 
qualidade, entre outros [...] (PINHEIRO 2011). 

 Vale ressaltar ainda que a Educação no Campo é prevista em Lei conforme 

dispõe a Lei de Diretrizes (LDB) artigo 28:  

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão adaptações necessárias à sua adequação, às 
peculiaridades a vida rural e de cada região, especialmente:  I- Conteúdos 

curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos da zona rural; II- Organização escolar própria, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; III- Adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDB, 1996). 

Entretanto, o que se pode constatar é que, do que está previsto na 

legislação, muito pouco foi posto em prática. Pode-se dizer que, no tocante à 

educação do campo, a lei apenas serviu de base para alterar os calendários e fazer 

algumas adaptações curriculares, sem um maior aprofundamento e uma reflexão 

que “possibilitasse uma dissociação da consagrada visão urbana de educação” 

(SILVA, et. al. 2006, p. 77).  

Particularmente, para as escolas do campo, Caldart (2005, p.37) considera 

que: 
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Não se trata de propor algum modelo pedagógico para as escolas do 

campo, mas sim de construir coletivamente algumas referências para 
processos pedagógicos a serem desenvolvidos pela escola e que permitam 
que ela seja obra e identidade dos sujeitos que ajudam a formar, com traços 

que a identifiquem como projeto político e pedagógico da Educação do 
Campo. 

A escola deve construir o seu projeto politico pedagógico, levando em 

consideração a identidade de quem ajuda a formar, assim o fator de estar situado na 

área rural tem que ser levado em consideração. 

2.2 ENSINO DE CIÊNCIAS, BREVE HISTÓRICO. 

A ciência nem sempre foi objeto de ensino nas escolas. O espaço 

conquistado por essa disciplina no ensino formal (e informal) seria, segundo Rosa 

(2005), é consequência do status que adquiriram principalmente no último século, 

em função dos avanços e importantes invenções proporcionadas pelo seu 

desenvolvimento, provocando mudanças de mentalidades e práticas sociais.  

Segundo Canavarro (1999 apud Rosa p. 89) a inserção do ensino de 

ciências na escola deu-se no início do século XIX quando então o sistema 

educacional centrava-se principalmente no estudo das línguas clássicas e da 

Matemática, de modo semelhante aos métodos escolásticos da idade média, a 

revolução industrial deu novo poder aos cientistas institucionalizando socialmente a 

tecnologia. Este reconhecimento da ciência e da tecnologia como fundamentais na 

economia das sociedades levou à sua admissão no ensino. 

        Segundo Rosa (2005) nessa época de intenso otimismo 

desenvolvimentista, preconizava-se que a gestão da ciência e da tecnologia deveria 

ficar a cargo dos próprios cientistas e especialistas. No entanto, estas atividades não 

se desenvolveram de acordo com um promissor modelo ocidental linear e 

unidirecional, principalmente devido a uma sucessão de problemas ambientais e 

sociais derivados do desenvolvimento científico e tecnológico, tais como acúmulos 

de resíduos tóxicos, acidentes nucleares, envenenamentos farmacêuticos, 

derramamentos de petróleo, entre outros.  
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A partir de então, houve a necessidade de uma revisão das políticas 

científicas e tecnológicas, considerando suas relações com a sociedade (MEDINA e 

SANMARTÍN, 1992; GONZÁLEZ et al., 1996).  

A disciplina de Ciências é uma das áreas que ao longo de seu 

desenvolvimento exigiu grandes transformações, de modo que seus avanços 

dependessem não só de novas teorias, mas também, de tecnologias e 

procedimentos presentes em nossa sociedade, e no modo de vida nos que nela 

vivem de onde retiramos ferramentas que tem como objetivo contribuir para a 

didática de sala de aula, e aprendizado efetivo do alunado. 

Até o início dos anos 1960 havia no Brasil um programa oficial para o ensino 

de ciências, estabelecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Em 1961, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n° 4024/61) descentralizou 

as decisões curriculares que estavam sob a responsabilidade do MEC. 

Os anos 1970 foram marcados por privilegiar a ciência pura, praticamente 

não havendo menção às tecnologias produzidas com base em conhecimentos 

científicos. O silêncio sobre a imposição de padrões tecnológicos estrangeiros ao 

Brasil nesse período deveu-se à defesa de certos programas de transferência 

tecnológica (MACEDO, 2004). Foi somente a partir de 1971 que o Ensino de 

Ciências passou a fazer parte obrigatória do currículo dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, Com a Lei 5692/71, estenderam-se às primeiras quatro séries do 

primeiro grau. 

A partir dos anos 1990 tornou-se explícita a necessidade de analisar a 

articulação existente entre ciência, tecnologia e sociedade, o que possibilitou o 

surgimento de um panorama muito mais complexo e de incertezas a respeito da 

produção científica e tecnológica, mas deixando evidente a falta de relação dessa 

produção com as necessidades da maioria da população brasileira.  

A partir do final dos anos 90, a educação científica passou a ser considerada 

uma atividade estratégica para o desenvolvimento do país, sendo esta ideia 

compartilhada, ao menos verbalmente, pela classe política, por cientistas e 

educadores, independentemente de suas visões ideológicas.  

Esta ideia apontava a existência de complexas interações entre a ciência e a 

sociedade, portanto, o simples oferecimento de uma educação científica escolar não 
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seria suficiente para a formação de cidadãos capazes de resistir às informações 

pseudocientíficas que invadiam a sociedade da época. 

 Sendo o capital humano considerado um fator essencial para o 

desenvolvimento do país, a educação científica passou a ser vista como uma 

prioridade para todos, surgindo daí a necessidade de oferecimento de uma 

alfabetização científica aos estudantes como forma de colaboração para uma 

atuação crítica, consciente e cidadã (LÓPEZ CEREZO, 1999). 

Na segunda metade dessa década, a promulgação da Lei 9394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) consolida uma profunda ressignificação 

do processo de ensinar e aprender, ao prescrever o paradigma curricular, em que os 

conteúdos de ensino deixam de ter importância em si mesma, e são entendidos 

como meio para produzir aprendizagem dos estudantes (MELLO, 2000).  

Procurando implementar o novo paradigma curricular, em 1997, o Ministério 

da Educação (MEC) disponibiliza, em caráter de recomendação, a todos os sistemas 

de  ensino  e  escolas,  os  Parâmetros Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino 

Fundamental.  Os parâmetros para o Ensino de Ciências sugerem que a ciência seja 

mostrada como um conhecimento capaz de colaborar para a “compreensão do 

mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e 

como indivíduo [...], favorecendo o desenvolvimento de postura reflexiva, crítica, 

questionadora e investigativa” (BRASIL, 1997, p. 23e 24).  

Atualmente entende-se que a ciência se materializa em tecnologia e que 

esta última traz consigo a ideia de desenvolvimento do país. No entanto, o conceito 

de desenvolvimento que acompanhou e vem acompanhando o progresso da ciência 

e da tecnologia no Brasil tem sido pautado pela ideia de crescimento econômico 

associado a uma maior produtividade e ao aumento do consumo pelos cidadãos 

(MACEDO, 2004).           

O Ensino de Ciências torna-se, assim, presença indispensável no que diz 

respeito ao preparo para o exercício da cidadania, constituindo-se em: 

 [...] espaço privilegiado em que as diferentes explicações sobre o mundo, 

os fenômenos da natureza e as transformações produzidas pelo homem 
podem ser expostos e comparados. [Portanto] ao se considerar ser o Ensino 

Fundamental o nível de escolarização obrigatório no Brasil, não se pode 
pensar no ensino de Ciências como um ensino propedêutico, voltado para 
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uma aprendizagem efetiva em momento futuro. A criança não é cidadã do 

futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse sentido, conhecer ciência é ampliar a 
sua possibilidade presente de participação social e viabilizar sua 
capacidade plena de participação social no futuro (BRASIL, 1997, p. 25).  

Mesmo com exigências em documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e 

Bases de 1996, que passa a exigir professores com nível superior, os resultados 

ainda são desastrosos no que diz respeito à formação de professores. Segundo 

Hamburger (2007 p.96) 

O resultado é que não há, atualmente, estrutura legal nem curso adequados 

para uma boa formação dos professores das séries iniciais, talvez o mais 
importantes na educação das crianças! Para o Ensino de Ciências, a 
situação não parece ter melhorado, com a exigência de nível superior; os 

futuros professores continuam aprendendo muito pouca ciência e têm 
dificuldade de tratar temas científicos em aula em especial não se sentem 
preparados para realizar experimentos ou observações em classe com 
alunos (HAMBURGER 2007 p. 96). 

As atividades práticas são essenciais e de extrema importância no ensino de 

ciências, uma vez que podem contribuir para o interesse e o aprendizado dos 

alunos, sobretudo quando desenvolvidas de forma problematizada. A relevância 

dessas atividades no ensino de ciências é amplamente reconhecida, no entanto, 

nem sempre são desenvolvidas pelos professores. Tal fato é apontado pelas 

pesquisas da área (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004.) 

A formação do professor, não o prepara para ministrar aulas que tratam de 

temas científicos, na verdade trata-se de uma formação superficial, onde são 

abordados temas simples, esse modelo de formação muito utilizado, faz com que a 

maioria dos professores recém-formados, tenha uma enorme insegurança em entrar 

em sala de aula. 

2.3 DESAFIOS DA DOCÊNCIA 

O fato de a escola ser um espaço de encontro da diversidade tornou a tarefa 

de educar na contemporaneidade ainda mais desafiadora, pois, aquilo que antes 

seguia um padrão pré-estabelecido, passa a interagir com outras realidades, 

modificando assim sua essência, e os educadores, que até então estavam 

habituados a conviver com certezas e verdades previsíveis e imutáveis, ficam 

deslocados com tantas transformações. O trabalho do professor na sociedade 



19 

 

contemporânea torna-se cada vez mais imprescindível, porém, mais exigente. Logo, 

faz-se necessário repensar o processo de formação inicial e contínuo desse 

profissional (PIMENTA, 1997). 

A docência precisa ser vista como uma profissão necessária e grandiosa na 

sociedade, A formação do professor de ciências deve estar alicerçada no sentindo 

amplo de ‘saber’ e ‘saber fazer’. Tardif (2007, p. 36) afirma que o saber docente: “[...] 

se constitui em um ‘saber plural’, formado pelo amálgama mais ou menos coerente 

de saberes oriundos da formação profissional e de saberem curriculares: 

experienciais e disciplinares”. 

A evolução da educação é desafiadora para os docentes, uma vez que em 

seu cenário de atuação encontram muitas contradições, e a tarefa de educar exige 

uma busca contínua de novos saberes, bem como dinamismo para interagir com os 

saberes prévios e com a dinâmica da vida dos educandos, tendo que compreender 

suas realidades sociais, individuais e cognitivas, com a certeza de que, ensinar exige 

envolvimento com a realidade dos educandos (FREIRE, 1996).  

Os desafios que permeiam o ato educativo são diversos, exigem uma nova 

postura dos professores para que possam perceber a importância da educação e da 

aprendizagem. Nesse sentido, o “professor deve ser a imagem viva do ‘aprender a 

aprender’, estabelecendo que o centro desta expressão seja o cerne da educação” 

(DEMO, 2010, p. 91). 

A formação crítico-reflexiva de professores de ciências deve também 

considerar a construção coletiva de propostas educativas no âmbito das escolas, 

pois a construção de conhecimentos específicos da docência não surge a partir da 

aplicação de procedimentos técnicos elaborados e impostos por agentes 

educacionais externos, mas requer um processo sistemático e contínuo de formação 

profissional, privilegiando as escolas como espaços formativos para que esses 

profissionais possam alcançar a estrutura profissional desejada (MEDINA E 

DOMÍNGUEZ, 1989). 

A construção de um ensino de ciências de qualidade pressupõe 

urgentemente romper com o modelo de formação docente que prevalece na maior 

parte das universidades brasileiras, no qual são ensinados os produtos da ciência e 

oferecidas possibilidades didáticas para o ensino dos mesmos nas escolas. A 
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universidade não pode continuar formando professores de educação básica como 

uma espécie de tarifa que paga para poder fazer ciência. É imprescindível que 

assuma essa formação como uma de suas tarefas centrais (MENEZES, 1987). 

2.4 ENSINO DE CIÊNCIAS, DESAFIOS DO DOCENTE NO AMBIENTE RURAL. 

Na Educação do Campo o ensino de ciências tem suas especificidades em 

relação a outras modalidades de ensino, tratar do ensino de ciências no ambiente 

rural é mais que uma quebra de paradigma, pois se trata de um rompimento que se 

organiza tendo em vista o retrocesso e a exclusão que esta comunidade vivencia, 

pois ainda que lhe sejam garantidas políticas públicas em virtude do benefício, 

pouco ou nada se faz para a melhoria e qualidade do ensino na localidade. 

O professor, durante sua formação inicial ou continuada, precisa 

compreender o próprio processo de construção e produção do 

conhecimento escolar, entender as diferenças e semelhanças dos 
processos de produção do saber científico e do saber escolar, conhecer as 
características da cultura escolar, saber a historia da ciência e a história do 

ensino da ciência com que trabalha e em que pontos elas se relacionam. 
Esses elementos constituem apenas uma das características do trabalho 
docente e, sem desconhecer as outras dimensões, já revelam e 
demonstram a sua complexidade. (PEREIRA, 2006, p. 47) 

Diante das especificidades de uma educação voltada para o meio rural, 

Rocha enfatiza que “as necessidades presentes na escola do campo exigem um 

profissional com uma formação mais ampliada, mais totalizante, já que ele tem de 

dar conta de uma série de dimensões educativas presentes nessa realidade”. 

(ROCHA, 2009, p. 41). 

Dessa maneira, as Diretrizes Operacionais (2002), em seu artigo nº 13, 

destaca quanto à formação de educadores para as escolas do campo, que: 

Os sistemas de ensino além dos princípios e diretrizes que orientam a 

Educação Básica no país observarão, no processo de normatização 
complementar da formação de professores para o exercício da docência nas 

escolas do campo, os seguintes componentes: I – estudo a respeito da 
diversidade e o afetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos 
do campo na construção da qualidade social da vida individual e coletiva, da 

região, do País e do mundo; II – propostas pedagógicas que valorizem, na 
organização do ensino, a diversidade cultural e os processos de interação e 
transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço 

científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das 
condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a 
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convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas. (BRASIL. 

Resolução CNE/CEB n. 1, de 3 de abril de 2002, Diretrizes Operacionais 
para a Educação Básica das Escolas do Campo, 2002, p. 41).  

Levando em conta a importância de uma formação adequada aos 

professores do meio rural, o GPTEC definiu como prioridade a formulação do Plano 

Nacional da Formação de Profissionais da Educação do Campo. 

 Percebemos que esse plano é de fundamental importância uma vez que os 

profissionais docentes têm enfrentado vários desafios como os destacados por Gatti 

(2006): baixos salários e as condições precárias quanto à sua atuação falta de 

formação adequada e atualizada, entre outros. “Esses fatores muitas vezes trazem à 

tona elementos para ser discutido no âmbito da qualidade do ensino, o que 

geralmente é desconsiderado pelas políticas educacionais”. (GATTI, 2006, p. 25). 

Além dessas dificuldades, esses educadores convivem com alunos com 

múltiplas carências, como em alguns casos de atividades para a complementação 

da renda familiar. Conforme Bof (2006): 

 [...] a condição de trabalho desses profissionais tem se precarizado cada 

vez mais. No caso especifico da zona rural, além da baixa qualificação e 

salários inferiores aos da zona urbana, eles enfrentam, entre outras, as 
questões de sobrecarga de trabalho, alta rotatividade e dificuldades  de 
acesso a escola, em função das condições das estradas e da falta de ajuda 
de custo para a locomoção. (BOF, 2006, p. 35). 

Consideramos assim, que o professor que atua em escola no campo, sofre 

por inúmeras dificuldades, e que talvez necessitem de uma formação mais complexa 

para atuar nas escolas do campo. 

2.5 BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA E ANÁLISE DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO  

A escola municipal Rural Juvenal Fróes foi inaugurada em 16 de novembro 

de 2005, pelo prefeito Flavio Kayatt, visando atender às inúmeras famílias que 

moram no assentamento Dorcelina, seu nome é uma homenagem ao ex-prefeito de 

Ponta Porã, Juvenal Fróes (FIGURA 1). 
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FIGURA 1 – Placa de inauguração da Escola 

 

Fonte: Foto produzida pela pesquisa 

 

A escola atualmente conta com três modalidades de ensino, Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, possuem em suas 

dependências, cinco salas de aulas sendo utilizada, sala de recursos multifuncionais 

para Atendimento Educacional Especializado (AEE), sala de professores, cozinha, 

banheiro dentro do prédio, despensa, e um amplo pátio que em sua maioria é 

descoberto (FIGURA 2). 

FIGURA 2 - Lado direito do pátio da Escola Juvenal Fróes 

       

Fonte: Foto produzida pela pesquisa 
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 Vale ressaltar também que a mesma possui banheiro adequado a alunos 

com deficiência, assim como dependências e vias de acesso, que também são 

adequadas aos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida (FIGURA 3). 

FIGURA 3 - Entrada da escola Juvenal Fróes 

 

Fonte: Foto produzida pela pesquisa 

 

Sua infraestrutura conta com, água filtrada, água de poço artesiano, energia 

da rede pública, fossa, lixo destinado à coleta periódica. Possui cerca de 30 

funcionários, e também possui alguns recursos tecnológicos como computadores 

administrativos, computadores para alunos, tv, dvd, copiadora, aparelho de som, 

projetor multimídia (Datashow), câmera fotográfica/filmadora, porém não possui 

biblioteca, e apesar de possuir uma sala de informática, não existe nas instalações 

acesso a internet. 

O projeto político da escola conta com tópicos, totalmente voltado para o 

ambiente ao qual esta inserida. Etimologicamente “a palavra projeto provém do latim 

projectus, que significa” “A ação de lançar para frente”, a expressão político vem do 

grego politikós, compreendendo-se “ao que ou aquilo que é relativo a cidadão”. O 

termo pedagógico deriva, também, do grego Paidagógikos, que significa” ao que ou 

aquilo que é relativo á própria pedagogia” (HOUAISS, 2005 p.20). 

O Projeto Político Pedagógico da escola diz que o objetivo é que a formação 

dos educandos do campo se paute pela compreensão e continuação dos princípios 
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da luta pela terra (reforma agrária) e que sua proposta curricular esteja articulada à 

questão do desenvolvimento rural e, portanto, da qualidade de vida dos assentados.  

Educação é um conceito muito amplo e discutido no documento. A 

contextualização e interligação da escola ao assentamento e à questão agrária 

estão evidentes no documento. Percebe-se o comprometimento do Projeto 

Pedagógico à realidade e aos desafios da escola do campo no contexto dos 

assentamentos rurais e das reivindicações por sustentabilidade, onde a educação do 

campo cria mecanismos curriculares, não para fixação do educando na terra, mas 

para aquisição de conhecimentos científicos, educacionais, culturais, sociais e 

ambientais mais amplos, pautados na criticidade e leitura de mundo. 

 Sobre o plano de ensino da disciplina de ciências, o projeto político 

pedagógico da escola diz que a principal finalidade é: 

Desenvolver no aluno a capacidade de pensar e agir de forma crítica, 

visando melhorias de suas condições de vida de sua comunidade. 
Despertar no aluno o espírito científico, através da observação de 
fenômenos naturais, pesquisas, experiências e interpretações de fatos 

científicos. Estabelecer relações de integração do seu corpo e do meio 
ambiente descobrindo a importância da preservação da natureza para a 
vida das futuras gerações. Saber utilizar conceitos científicos básicos (...) 
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO EMR JUVENAL FRÓES).  

Sendo assim, o ensino de ciências, deve gerar oportunidade sistemática 

para que o aluno adquira um conjunto de conceitos, procedimentos e atitudes, 

utilizando os como instrumentos para que o aluno consiga interpretar o mundo 

científico e tecnológico em que vive. 

 Nesse sentido, esta disciplina tem muito a oferecer, pois tem capacidade de 

desenvolver no aluno, conhecimentos que promovam a interação da vida como o 

contexto ambiental, com as implicações psicológicas, sociais, culturais, políticas, 

tecnológicas e econômicas.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada no Assentamento Dorcelina, município de Ponta 

Porã, cidade que possui uma população de cerca de 80 mil habitantes na contagem 

populacional de 2010 do IBGE. Localizado no Sul da região Centro-Oeste do Brasil, 

no Sudoeste de Mato Grosso do Sul (microrregião de Dourados), e faz divisa com a 

cidade de Pedro Juan Caballero no país vizinho, Paraguai. Ponta Porã tem uma 

área de 5.330,448 km². Altitude de 775m, latitude: 23º32’30’’ Sul e Longitude: 

55º37’30’’ Oeste. (Site – PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ). 

3.2 METODOLOGIA 

 Foi feito inicialmente uma revisão bibliográfica com o objetivo de coletar 

informações em artigos científicos, publicações em revistas, livros, internet, 

monografias, dissertações, relacionados especificamente ao tema desta pesquisa. 

Para Gil (2009, p. 45) “a pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

poderia pesquisar diretamente”. 

Possui um caráter quali-quantitativo, uma vez que tanto dados numéricos 

quanto os fatores que influenciam nestes serão importantes. Desta forma, há uma 

interdependência dos dados quanti e qualitativos. 

Utilizou-se também nesta pesquisa o método de estudo de campo, que de 

acordo com Gil (2009) apresenta maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que 

seus objetivos sejam reformulados no decorrer da pesquisa, neste estuda-se um 

único grupo ou comunidade, onde ressalta a interação entre seus componentes, 

deste modo o estudo de campo possui mais técnicas de observação do que 

interrogação. Atingirá de forma especifica os professores da área de ensino de 

ciências, tendo, entre outros propósitos, o de explicar os principais desafios 

encontrados pelo professor no ensino de ciências em escolas rurais. 
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3.3 CONTEXTOS DA PESQUISA 

O trabalho realizado contemplou uma Escola Municipal do Assentamento 

Dorcelina, pertencente ao município de Ponta Porã- Ms. Para a realização do 

trabalho foi feito previamente uma visita na escola colaboradora, solicitando o 

desenvolvimento do mesmo ao diretor, e logo após, ocorreu um momento de diálogo 

com os professores que ministra aulas de ciências publico alvo da pesquisa, para 

explicar como seria a pesquisa. 

Aplicou-se como metodologia da pesquisa uma entrevista semiestruturada 

para os professores de Ciências que atuam na Escola Juvenal Fróes no 

Assentamento Dorcelina Folador, município de Ponta Porã. Utilizou-se de um roteiro, 

o qual permitiu investigar, quais são os fatores que interferem no processo de ensino 

aprendizagem, somente responderam ao questionário os professores que assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Para Goldim et al (2003), o processo de consentimento livre e esclarecido 

tem por objetivo permitir que a pessoa que está sendo convidada compreenda os 

procedimentos, desconfortos, benefícios e direitos envolvidos, visando permitir uma 

decisão autônoma. 

Para proceder à análise das entrevistas e as observações realizadas durante 

as visitas a escola, respeitou-se os seguintes critérios: 

 Foram lidas e, então, transcritas as opiniões de acordo com cada 

professor entrevistado e observando a relação com aspectos investigados; 

 As citações dos professores entrevistados e observados foram 

analisadas e discutidas considerando-se suas implicações para a pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A seguir, são apresentadas a análise e discussão dos dados relacionados ao 

questionário que foi aplicado a professora de ciências, essas informações foram 

necessárias para, à luz do referencial teórico aqui adotado, fomentar e subsidiar a 

análise e discussão dos dados obtidos, tendo em vista o objetivo do estudo. A coleta 

de dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada, sendo assim, 

elaborada, previamente, e composta de perguntas abertas.  

A professora foi selecionada de acordo com critérios pré-estabelecidos, 

tendo em vista o objetivo do estudo, no caso ser professor de ciências e aceitar, 

espontaneamente participar da pesquisa, sendo ainda que a escola conta com 

apenas uma professora de ciências. A mesma foi identificada com P1. 

4.1 PERFIL PROFISSIONAL 

No tocante ao perfil do profissional entrevistado, no caso do sexo feminino, 

ela possui 22 anos de idade, no que diz respeito à formação acadêmica, é graduada 

em Ciências Biológicas pela faculdade Magsul, e possui pós-graduação em Ciências 

Ambientais pela mesma faculdade. 

Quando indagada sobre qual foi a maior dificuldade que encontrou ao 

lecionar, pela primeira vez, em sala de aula, relatou: 

Para mim a maior dificuldade foi despertar o interesse dos alunos na aula, e 

compreender a importância do estudo da ciência em nosso dia-a-dia e a 
identificar os fenômenos de nosso meio ambiente, utilizar temas que 

valorizam o ambiente, e mostrar como podem ser importantes no decorrer 
de suas vidas (P1). 

De acordo com a resposta da professora, a maior dificuldade enfrentada por 

ela em sala de aula em geral, foi à falta de interesse dos alunos, além disso, eles 

não buscam outras fontes de aprendizagem e não destinam um tempo para estudos 

em casa foi mencionado pela professora em conversa aberta. 

O desinteresse dos alunos não está associado apenas a fatores externos à 

escola, mas o próprio professor tem sua parcela de culpa. Tais afirmações vêm de 

encontro ao que expõe Vasconcellos (2003, p.135). “Muitos fatores podem contribuir 
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para o aluno perder o interesse pela escola [...] Mas, com certeza a escola mesma 

também tem sua parcela de responsabilidade.” 

 Ainda sobre esse aspecto, a diretora da escola em conversa aberta indagou 

que, por os estudantes serem provenientes da zona rural, torna- se complicado para 

a escola oferecer suporte pedagógico fora do horário da aula para os alunos, já que 

a participação dos mesmos fica inviabilizada em atividades no contra turno, devido à 

dificuldade de deslocamento. 

Para mudar esta situação negativa do ensino de ciências, é preciso que haja 

uma mudança de atitude do professor em relação às metodologias de ensino por ele 

utilizadas. “O professor pode adotar procedimentos bastante simples, mas que 

exijam a participação efetiva do aluno” (BRASIL, 2006, p.30). 

A ser questionada se a quantidade de aulas de ciências por semana seja 

suficiente para o aluno aprender afirmou: 

Na minha opinião, a quantidade de aulas por semana não é suficiente, 

devido a quantidade de conteúdos que devem ser trabalhados durante o 

ano letivo, além disso o professor possui pouco tempo para elaborar as 
aulas ,isso prejudica também a qualidade das aulas (P1). 

A disciplina de ciências apresenta inúmeros conteúdos a serem ministrados 

durante o ano, por sua vez são disponibilizadas apenas três aulas semanais, isso 

faz com que os conteúdos sejam passados de forma rápida, dificultando a 

assimilação e a aprendizagem dos alunos.  

 A professora destacou uma realidade muito comum observada na escola 

básica que se trata do escasso tempo para se realizar muitas atividades, como 

planejamento de conteúdos, correção de trabalhos e avaliações, reuniões. 

Nesse sentido, Cachapuz, Praia e Jorge (2004) discorrem sobre a extensão 

dos currículos e a superficialidade, nas abordagens programáticas. Os autores 

explicam que quem elabora os currículos ainda não considera o entusiasmo dos 

alunos por estudos de Ciência, ressaltando o caráter acadêmico e não experimental 

dos currículos: “A Ciência que se legitima nos currículos está desligada do mundo a 

que, necessariamente, diz respeito” (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, p. 368). 

Quando perguntada se considera o ambiente rural, como um desafio no 

processo ensino-aprendizagem de ciências e por quais motivos, escreveu:  
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Sim considero, devido às dificuldades que são encontradas durante o ano 

letivo, tais como, a realidade vivenciada pelos alunos, dificuldades para 
trazer materiais para estudo prático até a escola, e também alguma das 
vezes ausência de recursos tecnológicos (P1). 

A professora apontou, como uma das principais dificuldades no ensino de 

ciências, além da realidade vivenciada pelos alunos, a falta de recursos para dar 

suporte e auxiliar na explanação dos conteúdos, mencionou, também, como se torna 

difícil ensinar certos conteúdos, pela falta ou precariedade de recursos, resultando 

em aulas apenas teóricas, e com isso tornando o entendimento complicado para os 

alunos, vale ressaltar que a escola não possui laboratório de ciências. 

 Tardif (2007) ressalta que prática e teoria são inseparáveis, apontando 

ainda que o trabalho do professor deve ser considerado como um espaço prático 

específico de produção, de transformação e de mobilização de saberes e, portanto, 

de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos (TARDIF, 2007).  

Levando em conta que aulas práticas estimulam e contribuem na 

aprendizagem, elas devem estar associadas ao domínio de conhecimento do 

professor, para que não se caracterize apenas como receita pronta, um passo a 

passo, no qual o aluno não perceba a sua relevância, e que, isoladamente, não 

determinam a prática docente.       

Essa ideia é justificada pela afirmação de Freire (1996) quando diz que na 

aula prática o aluno aprende, buscando um conhecimento além daquele que o 

professor colocou em aula. Alguns professores, em seu cotidiano, trabalham com a 

pesquisa em sala de aula.  

Dessa forma, trabalhar os assuntos de ciências na intenção de contribuir e 

facilitar o desenvolvimento de competências e responsabilidades nos alunos é 

entender que pesquisar em sala de aula é uma maneira de os alunos aprimorarem 

suas competências e o professor aprimorar também o seu fazer docente. 

Questionada Sobre qual o maior desafio enfrentado pelo docente, ao 

trabalhar nas escolas situadas em áreas rurais respondeu: 

Na minha opinião, lecionar em meios rurais tem por maior dificuldade a 

distância e os meios de transportes que em períodos chuvosos encontram 

muitas dificuldades para se locomover, as estradas sempre estão em 
condições lamentáveis (P1). 
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 Sobre essa questão a professora relatou ainda que a precariedade das 

estradas faz com que as crianças percam aula, além disso, no período das chuvas, 

os atoleiros são os maiores problemas, e na época da seca é a poeira devido à falta 

de infraestrutura básica nas estradas, e que por suas vezes os professores também 

são vitimas das péssimas condições das estradas.  

Já relatado no referencial teórico, Bof (2006), ao tratar da situação dos 

professores destacou a importância destes profissionais na aprendizagem dos 

alunos e nos alertou que: 

No caso específico da área rural, além da baixa qualificação e salários 

inferiores aos da zona urbana, eles enfrentam, entre outras, as questões de 

sobrecarga de trabalho, alta rotatividade e dificuldade de acesso à escola, 
em função das condições das estradas e da falta de ajuda de custo para 
locomoção (BOF, 2006, p. 37). 

As estradas que dão acesso à escola mostram-se bem danificadas e 

também é alvo de questionamento por parte da coordenadora da escola, Bof (2006), 

diz que um aspecto complicador das escolas isoladas é o acesso do docente à 

escola, as estradas são precárias e ele dificilmente recebe ajuda de custo para 

chegar até o local de trabalho (BOF, 2006, p.74). 

Segundo HOUAISS (2005), acessibilidade é a facilidade de acesso. 

Infelizmente chegar até a escola do campo é um grande desafio para seus 

estudantes e corpo docente devido às dificuldades em função da distância, falta de 

transporte e estradas inadequadas, dentre outros fatores, tal fato somente faz 

aumentar o abismo da qualidade e da aprendizagem entre escolas rurais e urbanas 

(FIGURA 4). 

FIGURA 4 – Estrada que dá acesso a Escola Juvenal Fróes 

 

Fonte: Foto produzida pela pesquisa 
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A precariedade das estradas que dão acesso à escola fica evidente, uma 

vez que mesmo em período considerado seco, as estradas apresentam buracos e 

lama, fatores que dificultam o deslocamento da comunidade, alunos e professores 

até a escola (FIGURA 5). 

FIGURA 5 – Dificuldade de locomoção da comunidade, alunos e professores. 

 

Fonte: Foto produzida pela pesquisa 

 

Quando questionada se existem outros fatores que dificultam a ação do 

docente no processo ensino aprendizagem em escolas rurais relatou que cabe a 

essa pergunta à mesma resposta da pergunta acima citada. Essa resposta nos leva 

a entender que a professora, de forma geral vê nas condições de deslocamento que 

o ambiente rural fornece a principal dificuldade enfrentada por ela. 

E por fim perguntada quais ações poderiam ser executadas para obter uma 

melhoria na aprendizagem de ciências, em escolas situadas na zona rural disse que: 

Aproximação do ensino com a realidade das crianças, valorização dos 

saberes do campo, uso de espaços alternativos de ensino, como as 
plantações locais, aprofundamento dos conhecimentos relacionando com os 
produzidos fora do contexto rural (P1). 

 Ainda sobre a aproximação do ensino com a realidade, cabe ao professor 

criar um clima propício à aprendizagem, envolvendo os alunos neste clima. Eles 

precisam ser desafiados, precisam sentir a necessidade de aprender, pois só 

estarão interessados naquilo que lhes diz respeito, que lhes chama a atenção.  

DEMO (2011, p. 13) salienta que base da educação escolar é a pesquisa, e 

através dela é possível desenvolver no aluno o questionamento sistêmico e 
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reconstrutivo da realidade, essa reconstrução compreende o conhecimento inovador 

e sempre renovado, tendo como base a consciência crítica.  

Dessa forma, o aluno inclui a sua própria interpretação, formulação pessoal, 

aprende a aprender e, a saber, pensar. No cotidiano deve proporcionar situações 

que mostre o papel da ciência apresentados através dos costumes, dos hábitos e 

dos problemas socioambientais para solucionar os problemas. Assim, os professores 

mostrarão como a ciência pode responder as necessidades humanas, levando para 

a sala de aula assuntos do cotidiano dos alunos, dando oportunidade para eles 

conhecerem os aspectos relacionados à ciência, à tecnologia e à sociedade (DEMO, 

2010). 
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5 CONCLUSÃO 

Consideramos importante e necessária uma reflexão constante para a 

construção de um ensino de qualidade, e excelência da prática docente, o qual 

contribui, efetivamente, para a formação de cidadãos capazes de promover seu 

próprio futuro, para isto, é importante considerar todos os aspectos que refletem no 

desempenho do professor em sala de aula. 

Ao longo das décadas tem se falado muito do papel docente, que transfere 

ao professor a missão de ensinar o aluno a construir seu próprio conhecimento, 

despertando o pensamento reflexivo e não mais repassando conceitos prontos, 

fragmentados. 

No entanto, essa chamada no sentido da transformação no exercício da 

docência se deve às modificações sofridas pela sociedade e às marcas deixadas em 

nossos alunos, como a indisciplina, a violência, as drogas, e a falta de interesse, 

reflexos da alteração cultural que vem acontecendo. 

Às vezes são deixados de lado, todas as dificuldades que o docente enfrenta 

nessa longa caminhada que é ensinar, e construir nos alunos um senso crítico, 

capaz de transformá-los em cidadãos atuantes em nossa sociedade, e que por sua 

vez é o próprio local de trabalho que proporciona as maiores desafios. 

Isso ficou evidente nesse presente estudo, onde ficaram destacados os 

obstáculos que o professor de ciências enfrenta, ao trabalhar em uma escola rural, 

onde a falta de estrutura como laboratórios, materiais didáticos e principalmente a 

dificuldade na locomoção mostrou-se como fator decisivo, como uma barreira a ser 

superado no processo de ensino aprendizagem de ciências. 

Diante do cenário educacional, a postura que o professor adotará diante do 

exercício de sua prática é de extrema importância para a formação dos estudantes, 

assumindo-se como um sujeito da produção de saber, e não um transferidor de 

conhecimentos. Foi possível percebê-lo, nesse estudo, como agente produtor de sua 

prática e função, a partir das necessidades do aluno, em frente às complexas 

demandas sociais que adentram a escola e das difíceis relações que nela se 

estabelecem. 
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 Para isso é preciso aceitar o desafio de repensar a docência. Nessa 

direção, Freire (2007) traz uma importante contribuição a essa reflexão final quando 

afirma que mudar a realidade em que estamos inseridos, é possível, se tomarmos 

uma postura crítica e de ação frente às situações vivenciadas. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) participante: 

Sou estudante do curso de Ciências Biológicas das Faculdades Magsul de Ponta 
Porã. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão da professora Me. Bruna 
Bobato Serejo, cujo objetivo é descrever os principais desafios enfrentados pelo 

docente no ensino de ciências em escolas rurais, uma vez que nossa região possui 
um numero alto de famílias residentes no campo; Sua participação envolve 

responder um questionário para saber sua opinião sobre o objetivo acima descrito. 

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser 
desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. Na 

publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 
rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo (a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 
contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador, 
através do telefone 9 96199951 ou pela entidade responsável. 

 

Atenciosamente 

 

__________________________ 

David Cardoso dos Santos 

(67) 9 96199951 

 

_______________________ 

Faculdades Magsul/2017 

 

__________________________________________________ 

Prof Me. Bruna Bobato Serejo 

 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste 
termo de consentimento. 

 

____________________________________________ 

Participante 
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ANEXO B- QUESTIONÁRIO AO PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

Curso: Ciências Biológicas        Disciplina: TCC II            Professora Orientadora: 

Bruna Bobato Serejo 

Acadêmico: David Cardoso dos Santos 

Semestre: 6º                                        Data:___/___/_____             

 

QUESTIONÁRIO AO PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

Idade_______ 

Gênero: (   ) feminino  (   ) masculino 

Formação: (   ) Graduação     (   ) Pós-Graduação        (   ) Mestrado         (   ) 

Doutorado 

Atua em Escola: (   ) Estadual   (   ) Municipal 

 

1) Qual foi sua maior dificuldade encontrada pela primeira vez em sala de aula após 
formado? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) Você como professor de ciências acha que a quantidade de aula de ciências por 
semana, seja suficiente para o aluno aprender? Sim ou não? Por quê? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) Você considera o ambiente rural, como um desafio no processo ensino 
aprendizagem de ciências? Por quê? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4)  Na sua opinião, qual o maior desafio enfrentado pelo docente, ao trabalhar em 
escolas situadas em áreas rurais? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5) Na sua opinião existem outros fatores que dificultam a ação do docente no 
processo ensino aprendizagem em escola rurais? Quais? 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6)  Na sua opinião quais ações poderiam ser executadas para obter uma melhoria na 
aprendizagem de ciências, em escolas situadas em zona rural?  

___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 


