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Resumo: As diretrizes recentes da educação apontam que a população do campo, 

especialmente os camponeses, tem direito a uma educação específica e diferenciada, ou 

seja, a partir da realidade e dos anseios dos próprios sujeitos do campo. Uma 

educação que seja capaz de valorizar não só os modos de vida desses sujeitos, mas os 

seus saberes e as suas experiências práticas. Mas alguns estudiosos apontam que o 

ensino de química deve promover análises das situações da prática social das pessoas 

uma vez que os professores devam compreender os contextos sócio histórico dos 

sujeitos aprendentes visando sempre práticas novas. Procurando refletir essas questões 

o presente trabalho buscou, a partir do ponto de vista de alunos e professores da zona 

rural de duas escolas da rede pública de Parauapebas, fazer uma breve análise de 

como vem ocorrendo o processo de ensino-aprendizagem do ensino de química em 

escolas do campo. Para tanto, optamos por fazer um estudo bibliográfico sobre a 

temática além da aplicação de um questionário junto a trinta e sete alunos e três 

professores de duas escolas de Parauapebas. Constamos que, embora o ensino de 

química nas escolas do campo deva ser a partir dos princípios da educação do campo, 

em Parauapebas, nas duas escolas que foram pesquisadas, o ensino de química vem 

tendo pouca ou nenhuma relação com a vida prática dos camponeses além de enfrentar 

vários problemas relacionados à precarização da estrutura educacional e da 

infraestrutura das escolas.  
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CHEMICAL TEACHING IN FIELD SCHOOLS 

 

 

Abstract: Recent education guidelines indicate that the rural population, especially the 

peasants, have the right to a specific and differentiated education, that is, from the 

reality and the longings of the rural subjects themselves. An education that is able to 

value not only the lifestyles of these subjects, but their knowledge and their practical 
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experiences. But some scholars point out that the teaching of chemistry must promote 

analyzes of the situations of the social practice of the people since the teachers must 

understand the socio-historical contexts of the learning subjects always aiming at new 

practices. In order to reflect these questions, the present work sought, from the point of 

view of students and teachers in the rural area of two schools of the public network of 

Parauapebas, to make a brief analysis of how has been occurring the teaching-learning 

process of teaching chemistry in country schools. To do so, we chose to do a 

bibliographic study on the subject besides the application of a questionnaire to thirty-

seven students and three teachers from two schools in Parauapebas. We find that 

although chemical education in rural schools should be based on the principles of rural 

education in Parauapebas, in the two schools that have been surveyed, chemistry 

teaching has little or no relation to the practical life of peasants beyond various 

problems related to the precariousness of the educational structure and infrastructure 

of schools.  

 

Keywords: Field Education, Chemistry Teaching, Basic Education. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente texto visa discutir o processo de ensino-aprendizagem de química no 

campo, da zona rural de Parauapebas, no sudeste paraense, procurando entender as 

dificuldades de docentes e discentes no cotidiano de duas escolas do campo.  

Vale dizer que são recentes as diretrizes de educação que apontam o direito da 

população do campo ter uma educação específica e diferenciada, ou seja, uma educação 

que seja no campo e a partir da realidade e dos anseios dos próprios sujeitos do campo. 

Uma educação que seja capaz de valorizar os conhecimentos da prática dos camponeses 

ao mesmo tempo em que priorize o “campo como lugar de trabalho, moradia, lazer, 

sociabilidade, identidade, enfim, como lugar da construção de novas possibilidades de 

reprodução social e de desenvolvimento sustentável” (SOUZA, 2008, p 1090). Isto é, 

uma educação orientada e relacionada com as características culturais e necessidades 

dos camponeses.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n°9394/96) garante o direito 

a educação do discente de zona rural ao afirmar que “na oferta de educação básica para 

a zona rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 

adequação, às peculiaridades da vida de zona rural e de cada região” (Art. 28). E mais, 
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de acordo com essa lei, o filho do trabalhador rural deve ser assegurado com conteúdo 

curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos, 

organização escolar própria e um calendário escolar adaptado à natureza do trabalho na 

zona rural (incisos I, II, III, art. 28).  

Já com relação ao ensino de química, segundo Maldaner (2003, p. 97) 

[...] não podemos esquecer, no entanto, que temos uma função especial no 

complexo da produção do conhecimento químico. Somos professores de 

Química, ou melhor, educadores químicos e, nesse sentido, o nosso 

conhecimento é de natureza especial. Mais que fazer ‘avançar’ o 

conhecimento químico especifico, temos o compromisso de recriá-lo em 

ambiente escolar e na mente das gerações jovens da humanidade [...]. 

Dessa forma, podemos então perceber uma certa proximidade entre as 

concepções da educação do campo e do ensino de química a partir das análises de 

Maldaner (2003)? Talvez sim, porque são de certa forma visíveis que os fundamentos e 

as metodologias do ensino de química a partir das reflexões de Maldaner (2003) que os 

docentes devem compreender os contextos históricos, culturais e sociais com o intuito 

de organizar atividades e práticas novas, como condição de nela intervir; trabalhar o 

conhecimento no processo formativo dos discentes e procurar desenvolver os 

conhecimentos com base numa metodologia de problematização e análise das situações 

da prática social de ensinar; utilizar a pesquisa como princípio de investigação da 

realidade do ensino escolar na zona rural de modo que conscientize a importância de 

aplicar novos métodos de ensino que visa acompanhar o “déficit” no ensino do campo.  

Se olharmos para a zona rural de Parauapebas vamos perceber que ali falta não 

só profissionais qualificados na área de Licenciatura em Química para atuar na 

educação do campo, mas infraestrutura, equipamentos e materiais didáticos específicos 

na área de ciências naturais como um todo, especialmente no ensino de química, embora 

no âmbito do Governo Federal, além das leis que asseguram o direito do filho do 

trabalhador rural, tenha sido criado projetos para reforçar tais direitos, como o Programa 

de Apoio a Formação Superior, Programa Escola Ativa e ProJovem Campo. Nesse 

quesito não é por acaso as reflexões da II Conferência Nacional de Educação do Campo 
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realizada em 2004, quando afirma que “a educação do campo é contraponto tanto do 

silêncio do Estado como também das propostas da chamada educação rural ou educação 

para o meio rural no Brasil” (II Conferência Nacional de Educação do Campo, 2004, p. 

1). Ou seja, embora o Estado assegure em sua legislação os direitos de educação para 

todos, nota-se que no âmbito da educação dos sujeitos do campo esses direitos não são 

aplicados da forma que se propõe e não condizem com a realidade de vida dos 

camponeses.  

Assim, procurando refletir essas questões o presente trabalho tem como 

propósito, a partir do ponto de vista dos docentes e discentes de zona rural de duas 

escolas da rede pública de Parauapebas, fazer uma breve análise de como vem 

ocorrendo o processo de ensino-aprendizagem do ensino de química em escolas do 

campo. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Após os estudos bibliográfico que realizamos sobre o ensino de química, 

entendemos que, no âmbito desse trabalho, seria necessário identificar a realidade em 

que se efetiva a disciplina de química na zona rural, do município de Parauapebas. A 

partir disso, foi então elaborado um questionário para ser respondido por alunos e 

professores de escolas públicas da zona rural de Parauapebas, tomando como caso duas 

escolas desse município. As perguntas foram respondidas oralmente por trinta e sete 

alunos e três professores de duas escolas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fazendo análises das respostas que nos foram possibilitadas, é perceptível que o 

ensino de química no campo é adverso ao que a lei propõe. Os alunos, em sua maioria, 

não têm interesse na matéria e o professor não dispõe de infraestrutura, equipamentos e 

materiais didáticos adequados para pôr em pratica metodologias que possibilitam o 

ensino químico ser a partir da vida prática dos camponeses. O descaso e o abandono da 

educação por parte do Estado em suprir as necessidades da escola nos pareceu ser o 

maior fator problemático dessas atribulações. 
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Analisando as duas tabelas de respostas podemos perceber que tanto os alunos 

quanto os professores estão insatisfeitos com relação ao processo de ensino-

aprendizagem do ensino de química nas duas escolas da zona rural de Parauapebas onde 

foram aplicados os questionários, mas apesar de que em algumas situações, ambos se 

esforçam para que haja um ensino de qualidade. Em diversos momentos ficou 

perceptível que o descaso do estado muitas vezes faz com que os alunos sintam que a 

culpa é do professor.  

Ao conversar com um dos professores, perguntamos qual foi o motivo da aula 

prática não ter dado certo, o mesmo afirmou dizendo: “os alunos sempre saem cedo por 

causa do ônibus, ou então, nunca temos tempo suficiente. Fazer aula pratica com alunos 

que nunca presenciaram uma requer tempo para a explicação, e tempo é uma coisa que 

não temos. Então prefiro deixar isso de lado para não ocorrer frustrações”. Nota-se pela 

afirmação do professor a frustração, mediante as tentativas. Quer dizer, não basta o 

professor ter formação na área e ter interesse em ensinar. Há outras situações que 

segundo os professores, precisam ser levadas em consideração como livros didáticos 

adotados pelas escolas estão longe da realidade das práticas do campo; os alunos 
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dependem do transporte escolar sendo obrigados se ausentarem das aulas para voltarem 

para casa; escolas que não possuem laboratórios etc. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Como foi possível demonstrar ao longo deste texto, quase não há relação entre o 

ensino de química com o cotidiano e vida prática dos camponeses. Esse problema pode 

estar relacionado diretamente com a precarização da estrutura educacional e 

infraestrutura das escolas, levando em consideração algumas peculiaridades tais como: 

os livros didáticos, administração do tempo, poucas medidas de esforços, escassez de 

recursos financeiros e pedagógicos e professores especializados.  

Mas por outro lado, percebemos que embora os problemas acima mencionados 

os docentes entendem que a educação deve assegurar, em sua formação, o 

conhecimento sólido e abrangente da área da educação química, de forma que esteja 

sempre disposto a buscar novos conhecimentos e aplicá-los em sala de aula, 

conhecimento este que deve ser lecionado de forma especializada para que o educando 

possa compreender e associar ao seu cotidiano  

Foi possível perceber que o sistema da educação das escolas da zona rural de 

Parauapebas precisa melhorar, assegurando conteúdos e metodologias adaptadas aos 

interesses da população do campo, especialmente os camponeses. A escola não é a 

única responsável pela transformação da sociedade, mas possui um papel de suma 

importância para que os alunos possam desenvolver suas habilidades. 
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