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RESUMO 

 

Este estudo teve como tema a educação do campo na contemporaneidade, uma escola que se 
constrói a partir das pessoas que dela participam, ciente de que desvelar o percurso da escola 
rural para a escola do campo não é tarefa simples, pois ainda persiste a denominação de escola 
rural por parte de alguns professores. O interesse no estudo da escola do campo teve motivações 
pessoais e profissionais, sendo difícil definir qual delas é mais importante: as experiências como 
filha de professora e aluna ou o contato diário com professores da escola do campo. O objeto de 
pesquisa é a reflexão sobre uma escola situada na zona rural do município de Itaúna/MG no que 
diz respeito à formação de seus professores e de suas professoras, à configuração da formação 
mais apropriada para a modalidade escola do campo e a relação da comunidade com a escola. O 
objetivo geral deste estudo foi compreender como se dá a formação (inicial e continuada) de 
professores e professoras que atuam na escola do campo e como a comunidade vê essa escola. 
Participaram como sujeitos da pesquisa 1 professor e 4 professoras do Ensino Fundamental (anos 
iniciais), 2 professoras da Educação Infantil, 1 diretora escolar e 1 pedagoga escolar. Todos os 
profissionais participantes têm como formação inicial o Magistério e a Pedagogia. Participaram 
também 43 pais e/ou responsáveis por crianças matriculadas na Educação Infantil e anos iniciais 
do Ensino Fundamental. A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa qualitativa com uso 
de questionários semiestruturados e dados analisados por meio da Análise de Conteúdo de 
Bardin (2004). O estudo realizado tomou como referência os conceitos de educação rural e 
educação do campo. Contexto histórico, políticas públicas, currículo, fundamentos legais e 
formação do professor do campo são, portanto, concepções que a pesquisa abordou. Dialogou-se 
com alguns autores que se dedicam ao estudo do currículo, da escola do campo e da formação de 
professores, como: Apple (2006), Abramowicz (1996,2001,2016), Arroyo (1999, 2002, 2004, 
2007, 2011), Caldart (2011), Fernandes (1999, 2004), Nóvoa (1995, 2002, 2017), Noffs (2013, 
2016, 2018, 2019), Freire (1991, 1996, 1997, 2001), Feldmann (2009), Moreira e Silva (1995), 
Ghedin (2006, 2012), Silva (2011) e a leitura dos documentos que se referem especificamente à 
educação do campo. Os estudos realizados permitiram inferir que a formação e a prática docente 
na maioria das escolas do campo encontram-se arraigadas no urbanocentrismo, o que se aplica 
inclusive à realidade da escola do campo pesquisada. Faz-se necessário ressignificar o processo 
de formação para a escola do campo tendo como referência seus atores, seu contexto, suas 
necessidades e suas possibilidades de transformação. É necessário pensar em uma escola do 
campo a partir dela e com ela. 
 
Palavras-chave: Formação. Escola do campo. Escola no Campo. Comunidade. Currículo. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation adresses the Country School in current days, a school built by those who take 
part init. To unveil the redefinition of the Rural School into Country School is not an easy task as 
the Rural School is still a term used by some teachers. My interest in the study of the academic 
formation of the teachers of the Country School had personal and professional motivation and 
both very important as I am a teacher’s daughter and also in every day contact with teachers 
from the Country School. The object of this study is the reflection on the academic formation of 
teachers from a Country School in Itaúna MG and the most suitable configuration of their 
formation and also the relationship between the school and the community where it is located. 
The general objective of this study is to understand the academic formation of these teachers 
who work at the Country school and how the community where it is located understand it. The 
subjects of this research are: five teachers of junior hight-school (initial years), two teachers from 
kindergarden , the principal of the school, one pedagogue and also forty-three parents of the 
children from the kindergarten and junior hight-school. The approach used was the qualitative 
research with the use of semi-structured questionnaire and analysis of data from “Análise de 
Conteúdo de Bardini (2004). The research was based on the concepts of rural education and 
country education as well as the hystorical context, public policies, curriculum, legal 
instruments, academic formation of the teachers. Some authors who dedicate thenselves to the 
study of the academic Apple (2006), Abramowicz (1996,2001,2016), Arroyo (1999, 2002, 2004, 
2007, 2011), Caldart (2011), Fernandes (1999, 2004), Nóvoa (1995, 2002, 2017), Noffs (2013, 
2016, 2018, 2019), Freire (1991, 1996, 1997, 2001), Feldmann (2009), Moreira e Silva (1995), 
Ghedin (2006, 2012), Silva (2011) and the study of documents that refer to the theme “country 
education”. This study enable the inference that the academic formation and the teaching practice 
in the great majority of the country schools are rooted in urban traits which is seeing in the 
institution object of this research. It is necessary to re-signify the formation process for the 
country school based on its actors, their context, their needs and their possibilities of 
transformation. It’s necessary to think about the Country School having its peculiar traits as the 
basic of its construction. 
 
Key words: Academic Formation. Country School. Rural School. Community. Curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem como universo pesquisado uma escola do campo localizada 

no município de Itaúna, a quase 80 quilômetros de Belo Horizonte, capital mineira.  

A escola fica na comunidade rural de Carneiros que, por sua vez, fica bem próxima da 

região central de Itaúna, às margens da Rodovia 431 que liga os municípios de Itaúna e de 

Pará de Minas. 

 

Figura 1 – Localização da Escola Municipal Ismael de Souza Arruda 

 
Fonte: Google Maps (2019) 

 

O interesse em estudar a escola do campo, a formação de seus professores e 

professoras que nela atuam e a comunidade em que essa escola está inserida, tem motivações 

pessoais e profissionais, sendo difícil definir quais delas são mais importantes. Talvez as 

experiências que a convivência com minha mãe me proporcionou e aquelas vividas nas 

escolas primária, ginasial e secundária (atualmente Ensino Fundamental e Médio) sejam 

fortes o bastante para explicar esse interesse, mas também o fato de estar, cotidianamente, em 

contato com professores e professoras, e cientes das dificuldades que encontramos, seja um 

importante fator. 

Ser filha de uma professora que migrou da zona rural aos oito de anos de idade para a 

zona urbana para estudar, também motivou o interesse pela pesquisa.  
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Desde a mais tenra idade tive material pedagógico sempre ao alcance das mãos. 

Cadernos na escrivaninha, revistas por toda a casa, livros sobre a mesa e dispostos na 

prateleira.... Eram parte do meu mundo. Não foi por acaso que fui alfabetizada aos cinco anos 

de idade, durante as idas para a escola com minha mãe que lecionava matemática para turmas 

do curso ginasial (hoje, anos finais do Ensino Fundamental). 

Quando cursei o 1º científico, hoje Ensino Médio, tudo era muito estranho, sem 

significado (Física e Química eram um bicho de sete cabeças). Essa sensação me fez decidir, 

deliberadamente, que aquele não era meu lugar. Facilitei a minha reprovação e aproveitei para 

me transferir para o curso de Magistério.  

O Magistério me proporcionou experiências interessantes. No início, tudo muito igual 

ao científico. Gradativamente, fui me identificando com o curso, acreditando que estava 

preparada para o magistério. Participava com entusiasmo das aulas e me sentia muito bem 

fazendo estágio nas escolas primárias (fazia todos os painéis da escola em vez de participar da 

dimensão educativa da sala de aula – este era o meu estágio). 

A pretensão de refletir sobre a escola do campo e a formação de seus professores e 

professoras deve-se também ao fato de que vivencio os limites e os avanços da formação e da 

prática docente. O exercício atual da profissão docente desperta meu interesse pelo estudo 

sobre o currículo, pelas concepções de escola, pela cultura da comunidade em que leciono, 

pela formação dos docentes, em especial, pelos saberes necessários aos professores e 

professoras. 

Em 1986, após concluir o magistério, fui trabalhar em uma escola particular com 

turma de alfabetização. O impacto foi grande e me fez descobrir que a prática era diferente do 

que havia aprendido no curso de magistério. Essa descoberta fez com que me sentisse 

frustrada. De certa forma, criei muitas expectativas em relação ao magistério, ao próprio curso 

de formação e ao estágio supervisionado.  

Passava grandes dificuldades e me perguntava a todo momento: Por que não me 

ensinaram a ensinar a ler? Por que não me ensinaram a compreender alunos e alunas? Por que 

não aprendi a me comunicar com esses sujeitos? Estava convicta de que a formação inicial, 

que implica os estudos e o estágio supervisionado, daria conta dessas questões que, no meu 

entender, eram fundamentais para o exercício da profissão. Para mim, os questionamentos 

apresentados são até hoje basilares para o exercício da docência. 

Pimenta e Lima (2006) destacam a importância do estágio para a profissionalidade 

docente, concebendo-o como um componente e não um apêndice da formação de professores 

e professoras. Segundo as autoras, o estágio: 
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[...] poderá permear todas as suas disciplinas, além do seu espaço específico de 
análise e síntese ao final do curso. Cabe-lhe desenvolver atividades que possibilitem 
o conhecimento, a análise, a reflexão do trabalho docente, das ações docentes, nas 
instituições, de modo a compreendê-las em sua historicidade, identificar seus 
resultados, os impasses que apresenta, as dificuldades. Dessa análise crítica, à luz 
dos saberes disciplinares, é possível apontar as transformações necessárias no 
trabalho docente, nas instituições. (2006, p.20). 
 

A minha experiência nos dois primeiros anos de docência não foi muito diferente da 

vivenciada por meus alunos e minhas alunas: juntos descobríamos tudo. Lembro-me do livro 

“O Barquinho Amarelo” e o trabalho com o método global. Havia um cartaz (dos foguetes) 

que era o máximo. Cada vez que escrevia corretamente a lição, o foguete subia até alcançar a 

lua e ganhava a criança que chegasse primeiro. Eu adorava essa “brincadeira” e me divertia 

mais do que as crianças. O importante para mim, a partir da cartilha, era chegar ao topo, 

embora não tivessem me ensinado como chegar.  

Enfim, foram diversas situações de completo despreparo que me impedia de contribuir 

com meus alunos. Claro que, a todo momento, pedia ajuda às colegas professoras (com mais 

tempo de profissão). E, até hoje quando encontro com algumas por essas andanças, faço 

questão de mostrar minha gratidão. Não sei se o curso delas foi melhor que o meu, não sei se 

foi a experiência, se foi bom senso... Só sei que em muitas situações minhas colegas de 

trabalho foram as minhas verdadeiras professoras. Passados dois anos, fui dispensada por não 

ter correspondido às expectativas. 

Em 1987, prestei vestibular para o curso de Pedagogia. Embora aprovada, desisti da 

ideia de frequentá-lo. Resolvi deixar de lado o magistério e ser balconista de loja. 

Três anos depois, em 1990, prestei o vestibular novamente para Pedagogia. Motivada, 

sobretudo pela influência da minha mãe que argumentava: “Tânia, faça uma faculdade. 

Educação é o único bem que ninguém tira de você”. Não me arrependo em momento algum e 

sou grata a minha mãe pela opção.  

O curso de Pedagogia foi o início de tudo, embora tivesse vivenciado anteriormente o 

curso de magistério. Foi um espaço para expor minhas indagações sobre a profissão docente, 

a prática educativa, o sentido dos conteúdos construídos ao longo da formação dos 

professores e professoras. Estava confiante de que a universidade responderia a todos os meus 

questionamentos, tanto que o estágio supervisionado cumpriu, durante o curso, a função de 

estabelecer o elo entre os conhecimentos construídos no espaço de formação e a prática 

educativa. Cada aula observada, a participação nas atividades docentes, o contato com alunos 

e professoras, a rotina de cada escola, tudo isso ajudava a compreender a profissão docente, 

seus limites e desafios. O estágio, de certo modo, atribuía sentido ao que era aprendido em 
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sala de aula. Creio que é por isso mesmo que nunca compreendi muito bem o fato de as 

escolas não gostarem da presença de estagiárias e estagiários na sala de aula. Para mim, o 

estágio era, e ainda é condição sine qua non para articular a teoria à prática, para a 

significação dos conteúdos e para aprender a ser professora. 

Esta constatação é legitimada por Noffs et al. (2019), ao se referirem à real função do 

estágio: 

 

Defendemos a ideia de que os estudantes devem ter consciência de que o estágio é 
uma oportunidade de se constituírem bons profissionais e de vivenciarem situações 
cotidianas, mantendo uma relação estreita com os docentes e demais colaboradores. 
Dessa forma, a prática de estágio lhe permite compreender que teoria e prática são 
indissociáveis, haja vista que ambas contribuem para o sucesso da aprendizagem. O 
contexto escolar torna-se espaço de formação e transformação, locus onde discente e 
docente, juntos, produzem saberes. (p.122). 
 

Foi no curso de Pedagogia, no diálogo com professoras e professores durante o estágio 

supervisionado, que comecei a pensar sobre os cursos de formação: os conteúdos estudados, a 

escolha das atividades desenvolvidas, a finalidade atribuída ao estágio supervisionado, os 

saberes necessários aos professores e professoras, enfim tudo que pudesse contribuir com a 

prática educativa. 

A opção de pesquisar a formação docente, em especial a formação de professores e 

professoras da escola do campo, traduz um sentimento de incompletude: aprendi muito, mas 

poderia ter aprendido muito mais. E é esse sentimento de falta que me mobiliza para a 

pesquisa sobre a formação de professores e professoras. Por tudo que aprendi e desaprendi, 

quero compreender como se dá essa formação, e como ela se constrói dando significado à 

prática educativa, o que representa um grande desafio para mim principalmente sendo 

professora da escola do campo. 

A graduação em Pedagogia não me livrou do incômodo em relação à dicotomia 

teoria/prática e à divisão de trabalho na educação no que se refere à seleção de conteúdos e à 

contribuição do estágio supervisionado para a minha prática. 

A ideia de que professoras e professores precisam assumir-se como autoras e autores 

do seu trabalho em direção à autonomia para decidir o que é ou não é importante para o 

processo de ensino e o processo de aprendizagem são situações que não se legitimam no 

cotidiano da sala de aula, na prática educativa. 
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As lacunas deixadas pela formação inicial e pela formação continuada parecem 

impedir um trabalho pedagógico mais efetivo e de boa qualidade1, ou seja, uma formação que 

responda, no mínimo, às questões fundamentais para o início do exercício da docência. 

Surgiram inúmeras dúvidas e questionamentos somados aos desejos de contribuir para 

uma educação não só de qualidade, mas uma educação como direito de todos e todas, uma 

educação que seja capaz de atender à diversidade, principalmente para quem é do campo. 

Como afirma Casali (2011) é fundamental pensar em uma educação que forme “sujeitos [...] 

capazes de se reconhecer como unidades da humanidade” (p.36), tomando as escolas como 

“oficinas da humanidade”.  

 Persistem também muitas indagações com relação à formação de professoras e 

professores como um continuum: Que contribuições à prática educativa, a formação inicial e 

continuada oferece ao docente? Como e onde as professoras e os professores “adquirem” 

esses saberes? Esses saberes são construídos? São vivenciados? São percebidos? Em que 

medida esses saberes ou a ausência deles, influenciam na qualidade do ensino? 

Sempre pensei em fazer o mestrado, mas fazê-lo como algo que agregasse valor à 

minha realidade. Quando me matriculei no mestrado estava disposta a pesquisar sobre o curso 

de pedagogia ofertado pela Universidade de Itaúna. Mas o curso estava acabando na 

Universidade e não senti mais vontade de pesquisar algo que já estava com os “dias 

contados”. Mas, o que também seria uma ótima investigação. 

Durante os primeiros meses fiquei meio confusa sobre o que pesquisar. E decidi que 

tudo que eu aprendesse no Mestrado tentaria compartilhar com meus colegas de profissão na 

escola que eu estava atuando, uma escola do campo. 

Para minha surpresa, fui descobrindo aos poucos com a minha orientadora que a 

escola do campo, o lugar onde estava trabalhando poderia ser meu objeto de estudo. Assim 

comecei a aproveitar todos os momentos com os colegas de trabalho. A van escolar tornou-se 

espaço para diálogos, o “cafezinho” tornou-se espaço para reflexões e o módulo espaço para 

leituras e comentários. Tudo que eu repassava era acolhido com atenção, com diálogo e com 

curiosidade. 

Compartilhar a experiência de pesquisadora e os estudos da escola do campo, trouxe 

mudanças positivas para a minha prática e aguçou a curiosidade e o interesse de toda a equipe. 

Paulatinamente, o objeto da pesquisa tornou-se uma referência para as discussões e 

                                                           

1
 A concepção de educação de qualidade, no que tange a formação docente, é tomada de empréstimo de Casali: 

“(...) uma educação que “produza sujeitos capazes de reconhecer seus direitos e respeitar os direitos e a cultura 
do outro” (...) (2011, p.36) 
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possibilidades durante os encontros. Colegas de trabalho e também sujeitos pesquisados 

apropriaram-se de termos e expressões até então pouco usuais como “educação campesina”, 

“cultura”, “identidade” e outros. 

Após a definição do objeto da pesquisa e divulgação deste para a equipe da escola e a 

comunidade, observei que o sentimento de corresponsabilidade, de pertença, começou a se 

fazer presente em toda a comunidade escolar. A partir daí tudo se tornou mais reflexivo, mais 

indagado e mais interessante para todos. É como se a escola estivesse ressurgido... 

Resolvi, portanto, pesquisar quem é esse professor ou professora que atua na educação 

do campo; qual a concepção de educação do campo eles têm; qual é o perfil da escola do 

campo atualmente; quem são os alunos e alunas, o que eles esperam da educação; se o 

professor está preparado para conduzir esses anseios; se ele tem a devida formação (inicial ou 

continuada) para entender os sujeitos da educação do campo; se eles sabem a diferença entre 

educação rural e educação no/do campo; se eles têm consciência da interferência da cultura no 

ambiente escolar; se veem a cultura presente neste ambiente; se o currículo presente na escola 

leva em conta a história da comunidade; a serviço de quem a escola está; quais as expectativas 

da comunidade em relação à escola e o que a comunidade pensa sobre a escola. Levantando 

todos estes questionamentos e tentando fazer um recorte apropriado a essa gama de 

interrogações, surgiram então duas perguntas: Como é a formação dos professores e das 

professoras da escola do campo? Como a comunidade vê essa escola? 

Nesse sentido, ao iniciar a escolha da bibliografia a ser pesquisada, percebi que muitas 

tratam a educação do campo associada a movimentos sociais, principalmente dos sem terras. 

Pois a educação do campo passou a ser vista, ainda que minimamente, por meio de 

manifestações e reivindicações de movimentos.  

Segundo Arroyo (1999), os movimentos sociais tiveram e ainda têm um importante 

papel na construção da educação do campo por possuírem características que se assemelham 

às características do campo. Para o autor, é necessário “vincular a educação com os direitos e 

vinculando a educação com os direitos, vincular a educação com os sujeitos, onde os sujeitos 

concretos, históricos, tratados como gente na escola. ”(p.20).  

Pensar no sujeito concreto e histórico é partir do pressuposto de que a formação dos 

professores e professoras não pode estar desvinculada da real identidade dos sujeitos que, no 

caso da pesquisa, são professores e professoras, pedagoga escolar e diretora e membros de 

uma comunidade campesina, com identidade e culturas específicas.  

Iniciei a pesquisa solicitando a autorização para realizá-la, autorização esta concedida 

por meio de Parecer de Mérito Acadêmico (ANEXO A) emitido pela Pontifícia Universidade 
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Católica de São Paulo que reconheceu a relevância do projeto de pesquisa e o cumprimento 

das exigências. 

A pesquisa é de natureza qualitativa, contemplando leituras e reflexões fundamentadas 

em estudiosos e pesquisadores que se dedicam aos temas “educação do campo”, “formação 

inicial e continuada”, “profissão docente” e “saberes docentes”. Também foram realizadas 

consultas a diferentes fontes e documentos como: Projeto Político Pedagógico da Escola, 

leitura de bibliografia específica da educação do campo, legislações brasileiras.  

Corroborou com a pesquisa o trabalho desenvolvido na escola por ocasião do Projeto 

Virada da Educação e Educação em Movimento desenvolvido pela Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais (SEE/MG). A participação efetiva da comunidade escolar muito 

contribuiu para a realização do trabalho de pesquisa. 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

intitulado Educação do campo: concepções, políticas públicas e bases legais, aborda-se 

questões sobre a escola do campo, as políticas públicas que contemplam a educação do 

campo, o estudo dos termos “educação rural” e “campo” e as bases legais para a educação do 

campo. Por meio da análise deste contexto histórico verifica-se que a educação rural não é 

recente, mas que só foi percebida no âmbito das políticas públicas em nível federal e estadual 

graças à realização de eventos como: I ENERA (I Encontro Nacional das Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária -1997) e a I e II Conferência Nacional por uma Educação 

Básica do Campo (1998), promovidos pelas entidades CNBB (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil), MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), Unicef (Fundo 

das Nações Unidas para a Infância), Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura), e da UnB (Universidade de Brasília).  

A transição da educação rural para a educação do campo ganhou visibilidade e força a 

partir do envolvimento destes movimentos, pois a partir daí surge ideia da valorização do 

sujeito que atua no campo com sua cultura, seus valores e sua identidade. 

No capítulo seguinte - O currículo: conflitos, contradições e rupturas - dialoga-se com 

vários autores e autoras com vistas a compreender que concepções de currículo norteiam as 

práticas escolares na escola do campo, uma vez que, ainda o currículo da escola do campo é 

percebido e entendido de maneira inferiorizada, uma simplificação do currículo da escola 

urbana. O texto possui quatro momentos em que são discutidos, em primeiro lugar, as 

diferentes concepções sobre o currículo, uma vez que o termo apresenta vários sentidos; a 

importância do currículo e sua construção social; algumas reflexões sobre as teorias 

curriculares e, finalizando, o currículo para a escola do campo, locus desta pesquisa. 
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No terceiro capítulo – A Formação do professor e da professora da escola do campo – 

discute-se, a partir de autores como Noffs (2013, 2016, 2018), Freire (1991, 2001), Arroyo 

(2007), Abramowicz (2001), Feldmann (2007, 2009, 2018) e Nóvoa (2002, 2017) sobre a 

formação docente (inicial e continuada) e sobre uma formação docente necessária para o 

exercício do magistério na educação do campo. 

A metodologia utilizada (tipo de pesquisa, universo pesquisado, sujeitos, instrumentos 

de coleta e análise dos dados) é apresentada no quarto capítulo, mostrando também o estado 

da arte através de dissertações publicadas no Catálogo de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações (BDTD), que abordam a Educação do Campo como tema, no 

período de 2015 a 2018.  

O quinto capítulo discorre sobre a escola pesquisada com suas peculiaridades: seu 

histórico, a comunidade onde está situada e a quem serve, o perfil dos profissionais que 

trabalham na escola e o projeto pedagógico. Neste capítulo são apresentadas as análises dos 

questionários aplicados, o que permitiu uma aproximação com as concepções dos sujeitos 

entrevistados.  

Nas Considerações Finais são apresentados os resultados da pesquisa e a análise dos 

dados mais relevantes que emergiram da pesquisa bibliográfica e documental e dos 

questionários aplicados. Apresenta-se também o que moveu e o que comoveu a pesquisadora, 

professora, pessoa que sonha, que acredita e que tem esperança que, como bem esclarece 

Freire, uma esperança que “...não fique na pura espera, nem tampouco se alcança na espera 

pura, que, vira, assim, espera vã”. (2001 p.10) 
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CAPÍTULO 1  EDUCAÇÃO DO CAMPO: CONCEPÇÕES, BASES LEGAIS E 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A educação do campo precisa ser uma educação específica e diferenciada, isto é, 
alternativa. Mas, sobretudo, o deve ser educação, no sentido amplo de processo de 
formação humana, que constrói referências culturais e políticas para intervenção das 
pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, visando a uma humanidade mais plena e 
feliz. (ARROYO, 2004, p.23). 

 

O objetivo deste primeiro capítulo da pesquisa é fazer um breve histórico da Educação 

do Campo, discorrendo sobre: origem, concepções, contextos, bases legais e políticas públicas 

que a contemplam. 

A proposta inicial é discutir sobre a escola do campo na contemporaneidade, uma 

escola que se constrói a partir dos sujeitos que dela participam, ciente de que desvelar essa 

escola do campo e falar do lugar da escola na educação do campo não é tarefa simples, dada a 

possibilidade de que esse desvelamento leve à constatação de que essa escola seja ainda o 

locus onde se concretiza uma educação que tem como matriz a escola urbana. 

A escola do campo na contemporaneidade, educação no e do campo, educação rural, 

contexto histórico, bases legais, políticas públicas, são, portanto, os temas que se pretende 

abordar neste capítulo.  Para dar conta dessas reflexões, busca-se o diálogo com autoras e 

autores que se dedicam ao estudo da escola do campo: Arroyo (1999, 2004, 2011, 2012), 

Fernandes (1999, 2005, 2012), Molina (2004, 2005, 2011), Caldart (2002, 2004, 2011, 2012) 

e a leitura dos documentos que se referem especificamente à educação do campo. 

 

1.1 Identidade da Escola do campo 

 

Identidade é um conceito-chave para o estudo sobre a educação do campo. Sua 

compreensão pode contribuir significativamente para o presente estudo.       

Na perspectiva de Bauman, “as identidades flutuam no ar, algumas de nossa escolha, 

mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, é preciso estar em alerta 

constante para defender as primeiras em relação às últimas.” ( 2005, p. 19). 

A identidade da escola do campo é definida pelo modo de vida das comunidades do 

campo e suas relações sociais com outros sujeitos, com os movimentos sociais, com o 

trabalho, com a produção da vida cultural e outros. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB), o campo 

é mais do que um perímetro não-urbano. Para o documento, “é um campo de possibilidades 
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que dinamizam a ligação dos seres humanos com a maior produção das condições de 

existência social e com as realizações da sociedade humana.” (BRASIL, p.267).  

De acordo com a Resolução CNE/CEB, de 3 de abril de 2002, contida no documento 

DCNEB, 

 

[...] a identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes a sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos 
estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais (...) (BRASIL, 2002, p.282). 

 

A proposta das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, como justificado no próprio documento, supõe “(...) a identificação de um modo 

próprio de vida social e de utilização do espaço, delimitando o que é rural e urbano sem 

perder de vista o nacional.” Desse modo, o urbano e o rural são polos de um mesmo 

continuum. 

Verde (2004) afirma que os espaços rurais não são homogêneos, pois abrigam 

diferentes comunidades rurais no mesmo espaço. Essas comunidades podem estar interligadas 

com os espaços urbanos ou isoladas em outras áreas. Daí a importância de a escola do campo 

assegurar as particularidades de cada comunidade rural e garantir suas identidades nos 

espaços escolares. 

A concepção de identidade que interessa a essa pesquisa é a defendida por Bauman 

(2005): algo flexível, que se constrói no diálogo e no intercâmbio, nada rígido e inegociável; 

ao contrário, algo em mutação constante, ou seja, jamais findável.  Essa identidade é obtida, 

como defende Bauman (2005), através de valores e histórias que os sujeitos adquirem ao 

longo da vida, num processo de tensão entre esses sujeitos e o espaço onde vivem. 

Segundo Bauman (2005), a identidade do modelo antigo não se ajusta às novas 

estruturas frágeis pois, assumir um compromisso com uma única identidade para toda a vida é 

muito arriscado.  

A crítica que se faz é de que falta à escola do campo uma identidade própria, ainda e 

sempre em construção, como defende Bauman (2005). A escola do campo submete-se à 

identidade da escola urbana, carregando uma “pseudoidentidade” herdada da escola urbana 

que serve de parâmetro para definir currículo, prática e formação docente.  

Na esteira do raciocínio de Bauman (2005), Arroyo, Caldart, Molina (2011), é possível 

afirmar que a escola do campo não pode ser concebida como uma extensão da escola urbana 

ou mesmo como apêndice desta, uma vez que a escola do campo é um espaço com histórias, 
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tradições e experiências próprias e, por suas características, não pode receber o mesmo 

tratamento dispensado às outras escolas.  

Arroyo et al. afirmam que, 

 

A escola pode ser um lugar privilegiado de formação, de conhecimento e cultura, 
valores e identidades das crianças, jovens e adultos. Não para fechar-lhes horizontes, 
mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde o chão em que pisam. Desde 
suas vivências, sua identidade, valores e culturas, abrir-se ao que há de mais humano 
e avançado no mundo. (ARROYO, CALDART, MOLINA, 2011, p. 14). 

 

Pensar a educação do campo a partir da cidade, que é o lugar onde o povo do campo 

não vive, é uma forma de idealizar o mundo e isso dificulta a construção da identidade. A 

educação do campo deve defender o direito de a população pensar o mundo a partir do lugar 

onde vive, da terra em que pisa. Quando a população do campo pensa o mundo, o seu próprio 

lugar a partir da cidade, dificulta a construção da identidade. E, pensar em uma escola do 

campo, significa pensar na cultura, na história, nos valores e na construção constante de sua 

identidade. Como afirma Caldart (2002), 

 

Construir uma escola do campo significa pensar e fazer a escola desde o projeto 
educativo dos sujeitos do campo [...]; trazer para dentro da escola as matrizes 
pedagógicas ligadas às práticas sociais; combinar estudo com trabalho, com cultura, 
com organização coletiva, com postura de transformar o mundo [...] se assim o for, a 
escola do campo será mais que escola, porque com uma identidade própria, mas 
vinculada a processos de formação bem mais amplos, que nem começam nem 
terminam nela mesma, e que também ajudam na tarefa grandiosa de fazer a terra ser 
mais que a terra (p. 35). 
 

Percebe-se que o fato de a população do campo não pensar o seu lugar, conforme 

mencionado, dificulta também a imagem que a cidade e o governo têm dela, e muitas vezes 

nivelando por baixo todas as aspirações, propostas e atenção.  

Arroyo (1999) ratifica essa ideia ao tecer críticas à educação no campo, em 

contraposição à educação do campo. Segundo o autor, a impressão que se tem é que para 

viver na roça, qualquer coisa serve: uma escola com alguns professores e algumas 

professoras, merenda para os alunos, médico uma vez por semana, um padre de vez em 

quando e brechós para a comunidade.  

E essa mentalidade se agrava à medida que se inicia um processo cultural, fazendo 

com que, caso os professores e professoras não tenham a clareza do que se constitui não só a 

escola do campo, mas todo o seu contexto, ele se acomoda e dá continuidade ao senso comum 

perpetuando uma imagem e uma pseudoidentidade para a educação do campo. E os alunos e 
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alunas da escola do campo que vão para o ensino fundamental II na zona urbana acabam 

carregando este “peso” de inferioridade. Daí a importância de compreender os marcos 

históricos da educação do campo. 

 

1.2 Educação Rural ou Educação do/no Campo? 

 

A educação para o campo representa a educação destinada para os sujeitos que moram 

no campo, embora esta educação tenha sido construída por sujeitos de fora, sem vínculos com 

o campo, sem escutar o que os sujeitos do campo acreditam e desejam. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, de 20/12/1996 traz 

nos artigos 23 e 28 importantes conquistas para a implantação de uma educação que atenda as 

especificidades da área rural. A lei torna a organização curricular mais flexível, afirmando que 

essa organização pode ocorrer em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 

regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em 

outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. 

Segundo Caldart, falar sobre educação rural não é o mesmo que falar sobre educação 

do campo. Caldart afirma que a Educação do Campo é resultado de uma luta pelo direito de 

todos à educação, mas a partir de um traço de identidade das políticas públicas que garanta o 

direito à educação que seja no e do campo. E explica que é no e não do campo, porque o 

camponês tem direito a ser educado no lugar onde vive. A autora explica ainda que é do 

campo, porque o camponês tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua 

participação, vinculada a sua cultura e as suas necessidades humanas e sociais (CALDART, 

2002).  

A diferença de concepção que marca os termos rural e campo, comentada por Arroyo 

et al. (2004), demarca uma mudança na concepção de educação. A educação rural caracteriza-

se por uma educação com valores urbanos e tem como base um projeto de sociedade 

reforçado no latifúndio e no agronegócio. A educação do campo, por sua vez surge sob um 

novo paradigma de educação para os povos do campo, tendo como base um projeto de 

sociedade focado no desenvolvimento sustentável do campo, escolas com valores e 

características dos povos do campo e uma reflexão sobre o contexto social. (ARROYO; 

CALDART; MOLINA, 2004).  

Como se pode depreender, as expressões “educação rural”, “educação do campo” e 

“educação no campo” são muito significativas para o estudo sobre a modalidade de educação 
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e de ensino pesquisada. O interesse é realizar um movimento voltado para o resgate histórico 

da educação do campo, fazendo um recorte do objeto dessa pesquisa e apontando os aspectos 

que são essenciais a esse estudo.  

A partir dos anos de 1980, com movimentos sociais e conflitos houve mudanças de 

nomenclatura, de perspectiva e de concepção de homem, escola, saberes, trabalho e, 

sobretudo, o modo de pensar a educação rural, que passa a ser reconhecida como educação 

do/no campo.  

A Constituição de 1988 que aprova as políticas de direitos educacionais, enfatiza “[...] 

a responsabilidade da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios em regime de 

colaboração, garantido uma educação de qualidade” (BRASIL, 1988, Art.211), a qual também 

se destina à população do campo, pois a educação é um direito de todos e dever do Estado sua 

oferta (BRASIL, 1988, Art.205).  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 (LDB), a 

educação do campo passa a ser entendida como aquela que ocorre nas instituições escolares 

situadas no meio rural. Assim, as orientações para as escolas do campo, segundo a LDB 

9394/96 também possuem lacunas. 

Diferentemente da educação rural, a educação do campo é proposta de movimentos 

sociais ligados ao campo e remete, portanto, às lutas sociais, aos trabalhadores como 

protagonistas e sujeitos das ações pedagógicas. O campo, assim pensado, não é somente o 

contrário de urbano, mas um lugar de inúmeras possibilidades.  

Para Caldart,  

 

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos sociais 
por uma política educacional para comunidades camponesas: nasceu da combinação 
das lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas públicas nas áreas de Reforma 
Agrária com as lutas de resistência de inúmeras organizações e comunidades 
camponesas para não perder suas escolas, suas experiências de educação, suas 
comunidades, seu território, sua identidade. (2012, p.15).  

 

Observa-se, portanto, que a educação do campo não é fruto de políticas educacionais 

oriundas de cima para baixo, construídas somente a partir de livros e aprovações em 

gabinetes, o que não significa dizer que ela não tenha fundamentação teórica. 

A partir da década de 1990, iniciadas as lutas por políticas públicas e reforma agrária e 

a defesa de um projeto de sociedade baseado no desenvolvimento sustentável para o campo, 

os debates acerca do papel do rural no desenvolvimento econômico, político e social da nação 

fizeram construir um novo conceito sobre o rural.  
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Os discursos que anunciam o fim do rural transformam-se em discursos pautados no 

renascimento de um novo rural que passou a ser denominado de “campo”, ou seja, um novo 

espaço rural que necessita de novas teorias e que traz novas concepções.  

Dessa forma, o conceito de rural ligado ao atraso, à subcultura, à antinomia rural e 

urbana ou à visão predominante de que o moderno e mais avançado é, segundo Caldart 

(2004a), sempre o urbano, ou de que a tendência de progresso se meça pela diminuição de sua 

população rural deve ser compreendido, a partir do conceito de campo como território. 

Entender a educação rural e a educação do campo é relevante para que se possa 

construir uma ideia do que representa essa transição atrelada à uma educação que contemple a 

cultura, a organização da escola, ao currículo, ao projeto pedagógico, ao sujeito que ali vive e 

à formação de professores e professoras que ali atuam. 

Para Arroyo e Fernandes (1999), o termo “campo” resulta de uma nomenclatura 

utilizada pelos movimentos sociais em busca dos direitos sociais, onde os povos do campo 

têm a possibilidade de lutar por esses direitos e por políticas públicas que os garantam.  Para 

os autores, o termo deve ser adotado também pelas instâncias governamentais e suas políticas 

públicas educacionais, em substituição ao termo “rural”.  

Arroyo e Fernandes (1999) afirmam que, historicamente, a criação do conceito de 

educação escolar no meio rural esteve vinculada à educação “no” campo, ou seja, uma 

educação descontextualizada, elitista e oferecida para uma minoria da população brasileira e 

que a educação “do” campo, por sua vez, estreita laços com inúmeros projetos democráticos 

que contribuem para o fortalecimento da educação popular. 

As expressões “educação no campo” e “educação do campo” são muito caras a esta 

pesquisa, pois ajudam a escrever a história do campo, das lutas de muitos sujeitos que, em 

dado momento se tornaram visíveis e conquistaram seus direitos, o de educação, inclusive. 

Não é simplesmente ter escolas no campo, mas ter escolas do campo que tenham um Projeto 

Político Pedagógico da Escola (PPPE) que se atente para as questões peculiares do campo, 

como a cultura, os desafios, as possibilidades, a história, e os sonhos. 

Fernandes e Molina (2005), por sua vez, apontam o campo como espaço de 

particularidades, repleto de possibilidades políticas, formação crítica, resistência, identidades, 

histórias e produção das condições de existência social. O papel da educação do campo, na 

perspectiva de Fernandes e Molina (2005), é fomentar reflexões sobre a relação entre cidade e 

campo, a superação da visão que se costuma ter do campo como espaço pouco desenvolvido e 

sobre a escola do campo como aquele espaço que, por muito tempo, representou a extensão da 

escola urbana. 
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A defesa que se faz é de uma educação que seja no campo (direito de ser educado no 

lugar onde vive) e do campo (direito a uma educação vinculada à cultura e às necessidades do 

povo do campo) e não de uma educação que seja um modelo importado da educação urbana. 

O interesse pela expressão “educação do campo” nada mais é que uma contraposição 

às expressões “educação no campo”, “educação rural”. Alguns autores justificam que o uso de 

educação do campo é mais adequado, argumentando que, mais que uma prática educativa 

realizada na zona rural, trata-se de uma prática educativa que se constrói a partir deste local, 

consideradas as suas singularidades. 

 

1.3 A educação do campo: bases legais 

 

A reflexão sobre a educação do campo requer o estudo da legislação que trata da 

modalidade de ensino: a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº. 9.394 de 1996, o Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 

2010 e as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

A Constituição de 1988 trata da consolidação do compromisso do Estado e da 

sociedade brasileira em promover a educação para todos, o que pressupõe o respeito as suas 

singularidades culturais e regionais. A expressão “educação para todos” estende-se à 

modalidade escola do campo, embora o texto constitucional não se refira especificamente a 

ela.  

A Constituição de 1988, apesar de garantir a educação como direito de todos e dever 

do Estado, independentemente do local que a pessoa reside (campo ou área urbana), fazendo 

menção ao respeito pelas diferenças culturais e regionais e dando a cada Estado a liberdade de 

adequar seus currículos, calendários às necessidades regionais, não trata especificamente da 

educação do campo.  

A LDBEN, nos artigos 23, 26 e 28 que tratam da organização escolar e das questões 

pedagógicas, também se refere à “educação rural”. De acordo com o documento, em seu 

artigo 28, 

 

[...] os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação, às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I- conteúdos 
curriculares e metodologia apropriada às reais necessidades e interesses dos alunos 
da zona rural; I- organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; I- adequação à natureza 
do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996). 
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Neste contexto, mais do que um perímetro não urbano, a educação do campo é um 

espaço que propicia ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da 

existência como ser social e com as realizações da sociedade humana. (SECADI, MEC, 2012) 

Não são poupadas críticas ao direcionamento que a LDBEN dá à escola do campo, ao 

propor a adaptação do sistema de ensino para a população rural. Segundo alguns autores, 

como Arroyo e Fernandes, ainda prevalece o modelo escolar urbanocêntrico. Essa visão 

urbanocêntrica também direciona as políticas públicas de educação do campo que têm se 

baseado em conceitos pedagógicos para colocar a educação do campo prioritariamente a 

serviço do desenvolvimento urbano-industrial.  

Conforme os Cadernos SECAD 2, o termo urbanocêntrico é utilizado para se referir a 

uma visão de educação na qual o modelo didático-pedagógico utilizado nas escolas da cidade 

é transferido para as escolas classificadas como rurais, sem que sejam consideradas as reais 

necessidades das populações identificadas com o campo. (BRASIL, 2007) 

Segundo o Parecer 36/2001, documento que define diretrizes para a Educação Básica 

nas Escolas do campo, esta modalidade de ensino não tem merecido atenção das 

constituições, o que revela o descaso do Poder Público: 

 

No Brasil, todas as constituições contemplaram a educação escolar, merecendo 
especial destaque a abrangência do tratamento que foi dado ao tema a partir de 1934. 
Até então, em que pese o Brasil ter sido considerado um país de origem 
eminentemente agrária, a educação rural não foi sequer mencionada nos textos 
constitucionais de 1824 e 1891, evidenciando-se, de um lado, o descaso dos 
dirigentes com a educação do campo e, do outro, os resquícios de matrizes culturais 
vinculadas a uma economia agrária apoiada no latifúndio e no trabalho escravo. 
(p.3) 

 

 No que se refere à modalidade educação do campo, há que se destacar a importância 

das pesquisas que se dedicam esse tema, algumas delas que compõem o estado da arte deste 

trabalho. Percebe-se que houve um acréscimo nas produções acadêmicas sobre o tema, mas 

não o suficiente para retirá-lo da zona periférica das atividades de investigação. 

 

1.4 Políticas Públicas para a Educação do Campo 

 

A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta de 
educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida pela União 
em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de 
acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. 
(BRASIL, 2001). 
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O interesse pela Educação do Campo é recente no Brasil e as primeiras políticas 

públicas que chegaram ao campo apresentaram-se com conceitos urbanocêntricos que 

colocam a escola do campo como a extensão no campo da escola urbana no que diz respeito 

ao currículo e à formação. 

As pesquisas mostram que políticas para a chamada "educação rural" sempre tiveram 

como objetivo uma vinculação a um projeto de ruralidade do país.  

Para Arroyo et al., 

 

As políticas educacionais no Brasil padecem de uma indefinição de rumos. E as 
políticas para o campo ainda mais. As escolas do meio rural passaram a ser tratada 
como resíduos do sistema educacional brasileiro e, consequentemente, à população 
do campo foi negado o acesso aos avanços obtidos nas últimas décadas, no 
reconhecimento e garantia do direito à educação básica (ARROYO et al., 2011, p. 
10). 

 

Arroyo e Fernandes (1999) defendem a ideia de que é preciso pensar uma política de 

educação para o campo que tenha como preocupação o jeito de educar as pessoas que 

trabalham no campo, para que se articulem, se organizem e assumam as condições de sujeitos 

da direção de seu destino. Para isso, todos precisam ajudar a colocar as questões da educação 

na agenda de cada um dos sujeitos do campo: das famílias, das comunidades, dos movimentos 

sociais e de outras organizações populares.  

Há que se destacar o protagonismo e as ações desenvolvidas pelos movimentos 

sociais, movimentos contra-hegemônicos cujo objetivo é alterar a correlação de forças, 

garantindo direitos e universalizando-os.  

De acordo com Santos (2012), a educação do campo “institui uma nova concepção de 

política pública que se constrói não com sujeitos isolados, não com qualquer sujeito político, 

mas com sujeitos territorializados, sujeitos coletivos de direitos...” (p. 28), inseridos nesses 

movimentos sociais.  

A realidade educacional da Educação do Campo retrata o atendimento aos estudantes e 

a população que vivem e trabalham no campo, que historicamente não são contemplados 

pelas políticas públicas, apesar de alguns avanços. Arroyo e Fernandes (1999) denunciam que 

a realidade que deu origem ao movimento por uma educação do campo é perversa, marcada 

por injustiça, desigualdade e opressão e por isso requer transformações sociais estruturais e 

urgentes.   



 

 

32 

Souza e Reis (2009) também afirmam que, historicamente, a educação do campo tem 

sido marginalizada na construção de políticas públicas. Segundo os autores, é possível falar de 

uma política compensatória: 

 

Neste cenário de exclusão, a educação para os povos do campo vem sendo 
trabalhada a partir de discursos, identidades, perfis e currículos essencialmente 
marcados por conotações urbanas e, geralmente, deslocado das necessidades da 
realidade local e regional. (SOUZA & REIS, 2009, p.19). 
 

As políticas públicas educacionais surgem com o objetivo de suprir carências e atenuar 

problemas no âmbito das escolas.  A educação do campo enfrenta inúmeros problemas que 

precisam ser urgentemente encarados e resolvidos, como por exemplo, a localização 

geográfica das escolas, o estado em que se encontram as estradas, a baixa densidade 

populacional em alguns territórios rurais, o fechamento de escolas, a formação dos 

educadores/as, a organização curricular, os poucos recursos utilizados na construção e 

manutenção das escolas do campo.  

Para resolver o problema relacionado à localização geográfica, os recursos foram 

investidos em transporte escolar o que, de acordo com os autores, gerando novos problemas: a 

centralização do ensino nos grandes centros urbanos e o fechamento de algumas escolas. 

Se, por um lado, o poder público não deu a devida importância para a educação do 

campo, por outro, o trabalho dos movimentos sociais, sindicais e populares foi significativo 

para a garantia de direitos dos povos do campo e da defesa do campo como espaço de 

diversidade cultural e identitária.  

Segundo Caldart (2002), a questão das políticas públicas educacionais para a educação 

do campo é de outra ordem.  

 

Toda vez que houve alguma sinalização de política educacional ou de projeto 
pedagógico específico, isto foi feito para o meio rural e muito poucas vezes com os 
sujeitos do campo. Além, de não reconhecer o povo do campo como sujeito da 
política e da pedagogia, sucessivos governos tentaram sujeitá-lo a um tipo de 
educação domesticadora e atrelada a modelos econômicos perversos. (CALDART, 
2002, p.28). 

 

Caldart (2002) esclarece que essas políticas públicas não levam em consideração as 

histórias, sonhos, desejos, limites e possibilidades dos povos do campo e não têm dado conta 

de acompanhar as especificidades regionais, geográficas e históricas do campo. 
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Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), hoje, Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), foi criada em 2001 e tem como objetivo  

 

[...] contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à 
valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos 
direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de 
políticas públicas transversais e intersetoriais. (BRASIL 2001). 

 

A SECADI, com suas políticas educacionais nas áreas de alfabetização e educação de 

jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação especial, do 

campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais, lançou em 

2011 o Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO).  

O PRONACAMPO tem por objetivo apoiar os Estados, Distrito Federal e Municípios 

para a implementação da política de educação do campo, com vistas à ampliação do acesso e 

a qualificação da oferta da educação básica e superior. Esse apoio prevê “(...) ações para a 

melhoria da infraestrutura das redes públicas de ensino, a formação inicial e continuada de 

professores, a produção e a disponibilização de material específico aos estudantes do campo e 

quilombola, em todas as etapas e modalidades de ensino (...)” (BRASIL, 2013). 

De acordo com o documento orientador, o PRONACAMPO foi estruturado a partir de 

quatro eixos que visam à promoção de ações direcionadas ao acesso e à permanência na 

escola, à aprendizagem e à valorização da cultura campesina: Gestão e Práticas Pedagógicas; 

Formação Inicial e Continuada de Professores; Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Profissional; Infraestrutura Física e Tecnológica.  

O eixo Gestão e Práticas Pedagógicas contempla ações voltadas para a especificidade 

didático-pedagógicas da escola do campo como: Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD Campo, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que 

distribui livros didáticos específicos para os estudantes do campo; obras de referência com 

especificidades do campo e das comunidades quilombolas do Programa Nacional Biblioteca 

da Escola Temático; a Escola da Terra e o Mais Educação Campo - Educação Integral.  

Com relação ao PNLD – Campo, a crítica que se faz é que esses livros não apresentam 

situações desafiadoras que contribuam para o desenvolvimento do aluno. Estende-se a crítica 

também às avaliações externas, especificamente as avaliações do Sistema Mineiro de 

Avaliação (SIMAVE) - PROALFA E PROEB – que são aplicadas aos alunos e às alunas da 

rede municipal de ensino, sejam eles das escolas do campo ou das escolas urbanas.  
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Em fevereiro de 2018, as escolas do campo foram informadas pelo MEC de que não 

receberiam livros didáticos específicos para a educação do campo; melhor dito, de que os 

escolheriam juntamente com as escolas urbanas, o que em alguma medida caracteriza o 

urbanocentrismo criticado e combatido por alguns autores. (ANEXO B) 

Outra questão é que a escola do campo que conta com menos de 20 alunos por turma 

não participa de avaliações externas em nível federal, como a Prova Brasil e Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA). Nesse sentido, as escolas do campo que não possuem um 

número mínimo exigido de alunos e alunas não influenciam no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), que tem por objetivo medir a qualidade do aprendizado e 

estabelecer metas para a melhoria do ensino.  

O Mais Educação Campo, componente do primeiro eixo, prevê a disponibilização de 

recursos específicos para a ampliação da jornada escolar, integrando atividades de 

acompanhamento pedagógico e curricular e enriquecimento curricular nas diversas áreas do 

conhecimento. A proposta do Programa contempla os seguintes macrocampos: 

Acompanhamento pedagógico; Agroecologia; Iniciação Científica; Educação em Direitos 

Humanos; Cultura e Arte Popular; Esporte e Lazer; Memória e História das Comunidades 

Tradicionais.  

O segundo eixo, Formação Inicial e Continuada de Professores, contempla a formação 

dos professores nos Cursos de Licenciatura em Educação do Campo – PROCAMPO, 

ofertados pelas Universidades Federais e Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ensino Superior. O Procampo, por sua vez, oferece cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo, tendo sua proposta pedagógica de formação construída com a 

participação social e toma como base a realidade dos povos do campo e quilombola. 

O eixo Educação de Jovens e Adultos é articulado com a Educação de Jovens e 

Adultos Saberes da Terra (EJA Saberes da Terra), onde busca elevar o nível de escolaridade 

no contexto rural e profissionalizante, atendendo prioritariamente aos municípios que contêm 

maior número de escolas do campo nas regiões mais pobres do país. 

O último eixo do documento orientador do PRONACAMPO, Infraestrutura Física e 

Tecnológica das escolas, tem como foco a melhoria da estrutura física das escolas e a 

aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos. Este eixo comtempla a inclusão digital, a 

construção de escolas, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE - Campo), o PDDE 

Água e Esgoto Sanitário, o Programa Luz para Todos na Escola e o Programa Transporte 

Escolar, este último com o objetivo de apoiar os sistemas de ensino com a garantia de 
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transporte dos estudantes do campo para o campo em menor tempo possível, respeitando as 

especificidades geográficas e culturais e os limites de idade dos estudantes. 

Sobre a implementação de políticas públicas para a educação do campo, vale refletir 

sobre o que propõe Arroyo (2004): a valorização do homem do campo, o reconhecimento do 

seu valor enquanto homem e cidadão que mora no campo e possui uma cultura que lhe é 

própria e da escola do campo como local onde se reproduz e produz pedagogia.  

As políticas públicas devem levar em consideração que a educação do campo tem suas 

peculiaridades e não pode seguir os mesmos moldes que atendem àquelas que estão em outros 

espaços, pois é preciso respeitar o ambiente em que a escola está inserida e os sujeitos que 

participam dela.  

No estado de Minas Gerais, criou-se a Comissão Permanente de Educação do Campo2 

composta por membros de diversos órgãos do poder público e entidades, sendo eles: 

Secretaria de Estado de Educação (SEE), Escola de Formação e Desenvolvimento 

Profissional de Educadores – Magistra, Conselho Estadual de Educação (CEE-MG), 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais 

(SEDINOR), Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), 

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE), Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER), Universidade Estadual de 

Montes Claros (UNIMONTES), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais (UNDIME), Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas (FETAEMG), Federação das Comunidades 

Quilombolas do Estado de Minas Gerais, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra/Setor Educação Estadual (MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Associação 

Mineira das Escolas Família Agrícola (AMEFA), Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

(UNCME/MG). 

Essa comissão tem por finalidade: 

 

[...] ratificar as orientações presentes na Resolução n° 1 do Conselho Nacional de 
Educação – CNE, que instituiu, no ano de 2002, as Diretrizes Operacionais para 
Educação Básica das Escolas do Campo e da Política Nacional de Educação do 
Campo, instituída pelo Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010. Trata-se da 
abertura de um novo paradigma na educação escolar mineira, historicamente 

                                                           

2
 Decreto estadual nº 46.218, de 15 de abril de 2013, alterado pelo Decreto estadual nº 46.233 30 de abril de 

2013 
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marcada por um contexto de exclusão social, sendo inacessível para grande parte da 
população rural, para quem a oferta de políticas públicas foi historicamente tida 
como uma concessão aos povos do campo, sem a consideração do protagonismo dos 
sujeitos de direitos que nele vivem. (2006, p.6). 

 

De acordo com o documento, as Diretrizes sinalizam um diálogo entre sociedade civil, 

Secretaria de Estado de Educação, movimentos sociais, instituições de ensino superior, 

entidades de formação de educadores e educadoras, mediações fundamentais para a 

formulação de políticas públicas para a educação do campo. 
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CAPÍTULO 2  O CURRÍCULO: CONFLITOS, CONTRADIÇÕES E RUPTURAS 

 

O currículo é, antes de tudo, uma configuração dos modos de vida de habitar o 
mundo, por isso mesmo não pode ser pensado fora dos limites e possibilidades de 
sentir, agir e pensar a humana-idade que faz as histórias do presente no solo sempre 
fértil e fecundo da escola e de todos os espaços em que o viver comum inspira e 
pratica a educação (PIMENTEL, 2007, p. 20). 

 

O termo curriculum deriva da palavra latina currere que significa percurso, caminho, 

trajeto, pista ou circuito atlético, ou seja, um curso a ser seguido. Portanto, o sentido 

etimológico da palavra currículo expressa movimento progressivo, pista de corrida, caminho a 

ser percorrido, curso, como esclarece Goodson (1995). 

Por um bom tempo, o termo esteve ligado ao conceito de classe escolar, de controle, e 

de interesses de grupos hegemônicos, pois nessa perspectiva a escola se responsabilizaria em 

formar sujeitos necessários às exigências da sociedade da época. 

A reflexão sobre o currículo da/para escola do campo, proposta deste capítulo, requer 

um percurso pela sua história que passa, sobretudo, pelo estudo das principais concepções que 

norteiam a construção do currículo. 

Goodson (1995) afirma que é importante reconhecer que o currículo educacional não 

pode ser visto tão somente como resultado de uma construção. Segundo o autor,   

 

[...] aquilo que é considerado currículo num determinado momento, numa 
determinada sociedade, é o resultado de um complexo processo no qual 
considerações epistemológicas puras ou deliberações sociais racionais e calculadas 
sobre conhecimento talvez não sejam nem mesmo as mais centrais e importantes. 
(1995, p.3). 

 

O currículo tem um papel muito importante não só para a educação do campo como 

também para a formação de professores e professoras para a escola do campo. É fundamental 

refletir sobre como os professores e professoras exercem sua docência e como se preparam 

para ela e sobre quais conhecimentos são, de fato, válidos para as crianças que estudam na 

escola do campo. 

As concepções de currículo remetem a uma matriz teórica, histórica, social, cultural 

em suas múltiplas facetas. A noção de currículo engloba concepções diferentes ao longo da 

história, embora haja um aspecto comum entre essas concepções que é a organização de 

experiências de aprendizagem realizadas por professores e professoras com objetivo de 

desenvolver o processo educativo.  
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É fundamental a compreensão de que discutir sobre currículo conduz a um campo 

marcado por conflitos e tensões que envolvem classes, gêneros, etnias, culturas e lógicas 

formais e informais. 

Neste capítulo, faz-se uma abordagem de algumas concepções de currículo defendidas 

por autores como Goodson (1995), Silva (2011), Moreira (1995), Freire (1996), Forquin 

(1999), Sacristán (2000), Ghedin (2006), Arroyo (2002), Apple (2006) e também pelas teorias 

curriculares tradicionais, críticas e pós-críticas e, finalmente, uma reflexão sobre o currículo 

da/para a escola do campo. 

 

2.1 O currículo: um termo, diferentes concepções 

 

A compreensão das mais diversas concepções sobre o currículo é relevante, uma vez 

que não se deve prevalecer a ideia de currículo como um “documento” a seguir e no singular. 

Faz-se necessário compreender o currículo na perspectiva de outros autores, uma vez que o 

termo comporta diferentes sentidos.  

Para Abramowicz, “a concepção contemporânea de currículo é polissêmica, 

incorporando uma variedade de dimensões: social, cultural, política, econômica, de gênero, 

autobiográfica, além de outras.” (2016, p.1582). 

A concepção que se adota nesta pesquisa é a de um currículo que está inacabado e que 

é fruto de constantes discussões, tensões e conflitos de toda ordem (histórica, política, social, 

econômica e cultural). 

O currículo, na perspectiva de Moreira e Silva (1995), é um artefato social e cultural, 

ou seja, é determinado pelos acontecimentos sociais, históricos e contextuais, estando, pois, 

implicado em relações de poder. Defendem os autores que o currículo não é um elemento 

transcendental e atemporal, pois tem uma história vinculada à forma como a sociedade e a 

educação se organizam.  

Os autores afirmam que o currículo define oficialmente aquilo que é válido e 

importante para os grupos e classes sociais dominantes, constituindo identidades individuais e 

sociais e reforçando as relações de poder existentes. 

Portanto, as discussões sobre as concepções de currículo, implicam, na maioria das 

vezes, os saberes que a humanidade produziu e produz até hoje, pois de acordo com Goodson, 

“o currículo tal como conhecemos atualmente não foi estabelecido, de uma vez por todas, em 

algum ponto do passado. Ele está em constante fluxo e transformação”. (GOODSON, 1995, 

p.7).  
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Nesse sentido, o currículo deve ser percebido não apenas em sua evolução, mas 

também levando em consideração suas rupturas e descontinuidades, como também em 

diferentes concepções sociais com ênfase na constituição do processo. 

Sacristán (2000) considera o currículo um cruzamento de diferentes práticas, uma 

construção social, um fenômeno que não pode ser indiferente ao contexto no qual se produz e 

não se separa das condições reais de seu desenvolvimento.  

Para ao autor, o currículo engloba “ideias pedagógicas, estruturação de conteúdos, de 

uma forma particular, detalhamento dos mesmos, reflexo das aspirações educativas mais 

difíceis de moldar em termos concretos, estímulo de habilidades nos alunos.” (SACRISTÁN, 

2000, p.173). 

Veiga apresenta uma concepção de currículo como instrumento de confronto de 

saberes e afirma que: 

 

[...] o saber sistematizado, indispensável à compreensão crítica da realidade, e o 
saber de classe, que o aluno representa e que é resultado das formas de 
sobrevivência que as camadas populares criam. Valoriza o saber de classe e coloca 
como ponto de partida para o trabalho educativo. (1995, p. 82). 

 

Silva (2011) defende que, para cada modelo de ser humano, há um tipo de 

conhecimento e de sociedade em que ele vive. Essa ideia coloca o currículo como algo muito 

maior do que um programa escolar e um rol de disciplinas, algo além das questões do 

conhecimento e que se relaciona com a noção de identidade.  

O autor destaca que: 

 

[...] não podemos mais olhar para o currículo com a mesma inocência de antes. O 
currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias 
tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é 
relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 
autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forma a identidade. O 
currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. 
(2011, p.150). 

 

Freire (1996) afirma que o currículo deveria ser organizado em torno dos aspectos 

multiculturais que incluem raça, gênero, diferenças individuais, classe social, problemas 

sociais e justiça social.  

As concepções são construídas em diferentes épocas, de acordo com a realidade 

histórica da sociedade e, para melhor compreendê-las, faz-se necessário o estudo das teorias 

curriculares, das tradicionais às pós-críticas e os pensamentos de seus expoentes sobre o 

currículo. 
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2.2 A importância do currículo 

 

O currículo está sempre em estreita relação com o contexto histórico, com a sociedade 

de cada época. Cada sociedade lida de uma forma com o saber, com o conhecimento. Se por 

um lado o currículo “preocupa-se” com as futuras gerações, por outro lado as futuras gerações 

já estarão “influenciadas” por um novo modelo de sociedade.  

O currículo deve ser pensado e concebido para alcançar o objetivo maior da educação 

que é: toda criança tem direito à aprendizagem e ao conhecimento, é inimaginável pensar que 

ele não se construa em prol deste objetivo e que ele não ouça as vozes das pessoas envolvidas. 

Dar voz aos protagonistas significa fazer com que o currículo seja construído em uma 

perspectiva que leve em consideração o diálogo, o debate, as reflexões, as histórias, a cultura, 

o jeito de “ser” e, os sonhos também.  

A reflexão sobre o currículo e suas construções e/ou concepções, devem levar o 

professor à compreensão que existem diferentes formações curriculares, e que o currículo e 

suas formações além de estarem presentes em todos os momentos, contemplam as incertezas e 

as instabilidades na e da educação.  

Arroyo (2002) tece críticas à forma como o currículo é organizado; melhor dito, à 

tendência de se curricularizar, gradear e normatizar os saberes, fazendo referências ao 

documento que hoje se denomina plano curricular. Segundo o autor: “A palavra ‘grade 

curricular’ é apropriadíssima. Quem está por trás das grades tem pouco a pesquisar e refletir a 

não ser como sair delas." (2002, p.74) .  

O autor refere-se ainda à antiga lei de diretrizes da educação (Lei 5.692/71) 

classificando-a como autoritária pelo fato de ter definido com rigidez as cercas, ter gradeado 

os conhecimentos e legitimado “uma imagem estreita da docência. ” (p.77). 

As considerações de Arroyo valem tanto para a formação que deve ser, acima de tudo, 

espaço de reflexão sobre a prática, quanto para o estudo do currículo que demanda criticidade 

por parte dos professores e professoras. 

Moreira e Silva (1995), abordam questões como as relações entre currículo e 

ideologia, currículo e cultura e currículo e relação de poder. Os autores destacam que as 

questões relativas ao “como” do currículo (técnicas, procedimentos e métodos) são 

importantes, porém é preciso levar em consideração também aquelas questões relativas ao 

“porquê” das formas de organização do conhecimento escolar.   

Forquin traz à tona questões sobre o currículo como a crise da educação, o papel da 

escola como transmissora de cultura, a autoridade e a identidade do professor. O autor aborda 
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a relação entre o professor e o currículo e o que esta relação pode representar. Segundo o 

autor, “(...) Toda pedagogia cínica, isto é, consciente de si como manipulação, mentira ou 

passatempo fútil, destruiria a si mesma: ninguém pode ensinar verdadeiramente se não ensina 

alguma coisa que seja verdadeira ou válida a seus próprios olhos”. (1999, p.9).  

Moreira e Silva (1995) destacam o potencial analítico e político do conceito de 

ideologia que, segundo os autores, é inesgotável. A ideologia é elemento central da teorização 

educacional crítica. Falar de currículo implica falar de ideologia. Para a teorização 

educacional crítica, currículo e cultura também são indissociáveis. Currículo e educação estão 

envolvidos em uma política cultural. 

Silva (1995) destaca também a importância do currículo oculto que se refere aos 

aspectos que não são explicitados no currículo oficial, mas que nos permite inferir sobre a sua 

intenção. Segundo os autores, trata-se de um conceito importante para a teorização curricular 

crítica, uma vez que o currículo oculto contribui para a “absolvição” do currículo oficial no 

que se refere à tarefa de formar sujeitos sociais, e ressaltam a importância em analisar 

constantemente o currículo, pois este está em constante movimento. 

Também Goodson (1995) aponta para a necessidade de que o currículo seja reavaliado 

e questionado. Segundo o autor,  

 

[...] as teorias curriculares atuais geralmente não apresentam explicações ou 
hipóteses sobre o que é comprobatório o que está diante dos olhos. As teorias atuais 
não são curriculares, são meros programas; são utópicas, não realistas. Preocupam-
se com aquilo que deveria ou poderia ser, não com a arte do possível. Atuam, não 
para explicar, mas para exortar. Esta alienação com referência à teoria que parta da 
realidade indica que nós nos deparamos com problemas fundamentais para criação 
de uma política educacional, predominantes que são as teorias curriculares que 
funcionam como prescrições (...). O elo entre teoria e política raramente é perfeito 
ou direto. (1995, p. 47). 

 

Para que ocorra uma efetiva modificação acerca da teoria curricular, nas palavras de 

Goodson (1995, p.67) é preciso deixar de lado o enfoque dado ao “currículo como 

prescrição”, adotando-se a concepção de currículo como construção social. 

Sem a pretensão de tecer um histórico geral sobre o currículo, busca-se traçar algumas 

características das teorias curriculares para compreensão das concepções que norteiam a 

definição de currículo. Entende-se que uma das importantes consequências das teorias 

curriculares é o impacto que elas causam nos cursos de formação docente e no trabalho dos 

professores e professoras que devem ser os legítimos e legítimas organizadores do currículo. 
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2.3 As teorias curriculares: algumas reflexões 

 

As teorias curriculares se apoiam em questões sobre a natureza humana, sobre a 

natureza do conhecimento, da cultura e da sociedade para definir os conhecimentos e saberes 

considerados essenciais para fazer parte do currículo. 

A seleção dos saberes escolares expressa uma posição política e pedagógica 

produzindo uma assimetria na relação entre os saberes e poderes na educação e na 

constituição identitária dos sujeitos e protagonistas envolvidos na cena educativa.  

Para Sacristán e Pérez Gomes (2000), a superação das contradições, das ambivalências 

e conflitos manifestos no cotidiano escolar depende de negociação curricular entre os 

protagonistas da escola.  

Sacristán (2000) afirma que as práticas e propostas curriculares apresentadas aos 

professores e professoras, aos alunos e alunas são construções históricas com sentidos, 

significados e desdobramentos sociais. Também os interesses corporativos e/ou políticos 

ideológicos afetam a construção do currículo das escolas e a definição de políticas 

educacionais.  

A concepção de currículo inicialmente utilizada na Europa e nas Colônias Americanas 

tinha o sentido estrito de matéria, até o final do século XIX. Em 1902, com o pensamento de 

Dewey, a definição se enriquece, na defesa da construção de um currículo que valorizasse os 

interesses do aluno e o papel importante atribuído à experiência para a aprendizagem escolar. 

(LOPES & MACEDO, 2011).  

De acordo com Moreira e Silva, os primeiros estudos sistematizados sobre as questões 

curriculares tinha como propósito de “(...) planejar ‘cientificamente’ as atividades 

pedagógicas e controlá-las de modo a evitar que o comportamento e o pensamento do aluno se 

desviassem de metas e padrões pré-definidos.” (1995, p.9). 

Neste contexto, o currículo passa a exercer o controle social e a escola a inculcar 

valores, condutas e hábitos que julga adequados, o que fortalece o projeto nacional cujo 

objetivo é promover a adaptação das novas gerações às transformações que acontecem na 

sociedade. 

Silva (2011) destaca que um marco importante desse movimento pode ser expresso 

por Bobbitt (1918) que é contrário ao modelo de formação pautado na caracterização de uma 

figura abstrata de um profissional dotado de certas qualidades, tomado como um ideal de 

formação.  
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Moreira (1995) afirma que, no Brasil, o currículo passa a ser discutido mais 

especificamente a partir de 1920 e 1930, com as reformas promovidas pelos pioneiros da 

Escola Nova, numa tentativa de romper com a escola tradicional que visava a um ensino 

voltado para a reprodução de conteúdos e a transmissão de conhecimentos já sistematizados e 

acumulados pela humanidade.  

Próximo ao final dos anos cinquenta, passa-se a exigir uma reforma curricular, em 

busca da “perdida” qualidade da escola. Mudanças nos currículos de Ciências, Matemática, 

Estudos Sociais, etc. são elaboradas e implementadas, com o objetivo de valorizar a 

redescoberta, a investigação e o pensamento indutivo.  

A constituição do currículo como campo de estudo deve-se também a Tyler (1949) 

que aponta quatro questões básicas: como selecionar objetivos, como selecionar experiências 

de aprendizagem, como organizar tais experiências e como avaliar sua eficácia. As palavras 

de ordem são a eficiência e racionalidade técnica que vão dominar o campo de estudos 

curriculares até os anos de 1960, aproximadamente. (LOPES & MACEDO, 2011).  

O discurso pedagógico, portanto, mudou, deslocando-se para uma linguagem que 

abarcava a eficiência e a produtividade. Surgem, nesse contexto, tendências pedagógicas: as 

tradicionais que defendiam a escola eficaz; as humanistas que defendiam a liberdade na escola 

e as utópicas que propunham o fim das escolas.  

De acordo com Moreira e Silva (1995), alguns autores não se conformam com essas 

concepções e buscam apoio em teorias sociais desenvolvidas na Europa - o neomarxismo, a 

teoria crítica da Escola de Frankfurt, as teorias da reprodução e a Nova Sociologia da 

Educação (NSE), servindo-se de parâmetro para diversos teóricos preocupados com as 

questões curriculares. 

Na década de 70 aparece o movimento denominado reconceptualista que se expande 

nas décadas seguintes. Pinar propõe as bases que se contrapõem às características da 

racionalidade burocrática e tecnológica presentes em Bobbitt (1918) e Tyler (1949).  

De acordo com os reconceptualistas, o currículo está imbricado em um processo social 

mais amplo e, por isso, deve se libertar das influências hegemônicas da tradição técnica 

(SILVA, 2011). 

Segundo Moreira e Silva, os reconceptualistas contestavam a tendência curricular 

dominante pelo seu caráter ateórico, apolítico e instrumental. Os autores afirmam que “(...) a 

intenção central era identificar e ajudar a eliminar os aspectos que contribuíam para restringir 

a liberdade dos indivíduos e dos diversos grupos sociais.” (1995 p.15). 
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Apesar de não formarem um bloco único, os reconceptualistas divergiam entre si em 

relação ao currículo, rejeitavam a ideia de o currículo não ser analisado em contextos mais 

amplos, pois acreditavam na importância da escola no processo de construção de uma 

sociedade mais democrática e mais justa, o que se convencionou chamar de Sociologia do 

Currículo. 

A crítica às abordagens de currículo vigentes mais contundente surge com a NSE, que 

se desenvolve nos Estados Unidos. Essa tendência, que trouxe contribuições significativas à 

formação de professores e professoras, baseava-se no estudo do currículo escolar, nas 

discussões sobre a desigualdade na educação e na proposição de estudos sobre a política 

educacional.  

Young (1984), apud Moreira e Silva, destaca que o desenvolvimento da NSE pode ser 

atribuído aos seguintes fatores: 

 

[...] (a) mudança na formação de professores, cujo curso passou de três para quatro 
anos, incluindo-se a disciplina em pauta nos conteúdos do ano adicional; (b) criação 
dos cursos de pós-graduação de Sociologia da Educação; (c) oferecimento de cursos 
da disciplina na Open University para professores formados; e (d) concessão de 
recursos para pesquisas e bolsas para estudos pós-graduados pelo Conselho de 
Pesquisa em Ciência Social. (1995, p.19). 

 

Os autores evidenciam a estreita relação entre currículo e ideologia, currículo e 

cultura, currículo e poder, enfatizando que, após a NSE, a preocupação não deveria ser 

somente com a forma com que o conhecimento escolar se organiza, nem mesmo encarar de 

modo ingênuo o conhecimento concebido.  

Moreira e Silva afirmam que: 

 

“[...] o conhecimento organizado para ser transmitido nas instituições passa a ser 
visto não apenas como implicado na produção de relações assimétricas de poder no 
interior da escola e da sociedade, mas também como histórica e socialmente 
contingente”. (1995, p. 21). 

 

Malta (2013), numa comparação entre a NSE e as teorias que teciam críticas às teorias 

tradicionais, afirma que a primeira tem como parâmetro a antiga sociologia da educação cujo 

foco era a desigualdade produzida pelo sistema educacional. Entretanto, como afirma a 

autora, as pesquisas empíricas que se dedicavam a tais desigualdades “(...) fundamentavam-se 

nas variáveis de entrada, classe social, renda e situação familiar, e nas variáveis de saída, 

resultado dos testes escolares, sucesso ou fracasso escolar, deixando de verificar o que 

acontecia entre esses dois pontos." (2013, p. 349). 
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A teoria crítica exerce papel fundamental para a construção de um currículo voltado 

para a formação de professores e professoras que sejam capazes de atuar com 

responsabilidade e comprometimento com a qualidade da educação básica, valorizando os 

conhecimentos dos alunos e que seja capaz de possibilitar uma conscientização, para uma 

possível transformação da realidade. 

Falar em teoria crítica remete a um de seus representantes - Paulo Freire - que se 

preocupa com a educação popular, com os problemas educacionais brasileiros e que contribui 

significativamente para a teoria curricular. Segundo Freire (1996), para que ocorra uma 

mudança significativa na educação, é preciso transformar a maneira como o ensino é 

concebido, para uma forma de emancipação, como prática de liberdade.  

Segundo Anjos e Noffs, “Freire foi um grande precursor das concepções críticas do 

currículo em nosso país e no mundo”. (2016, p.80). As autoras também citam Apple e Giroux 

como outros defensores da visão crítica do currículo.  

A libertação das massas populares (oprimidos), na perspectiva freireana, depende de 

conscientização dos oprimidos que precisam se conscientizar da sua condição de opressão 

para libertarem-se a si mesmos e dos opressores. Segundo Freire (1996), esse é o grande 

desafio, já que a ideologia dominante não se interessa pela mudança que afeta a sua condição 

de domínio e poder sobre os oprimidos. 

A partir da Conferência realizada na Universidade de Rochester (1973), da qual 

participaram diversos especialistas em currículo, surgiram duas grandes correntes: uma delas 

fundamentada no neomarxismo e na teoria crítica, representada por Apple e Giroux e outra 

associada à tradição humanista e hermenêutica que tinha William Pinar como representante. 

(Moreira e Silva, 1995).  

Apple (2006) discute a condição para se construir o currículo, destacando que não é 

simplesmente uma montagem neutra de conhecimentos contemplados nos livros e nas salas de 

aula de certo lugar ou país. De acordo com o autor, ele nasce de uma tradição seletiva, da 

seleção feita por alguém, da visão que um grupo tem do que seja o conhecimento legítimo e 

válido. 

Forquin (1999), por sua vez, discute a importância do currículo, reforçando a ideia de 

que a teoria do currículo deve considerar o que se passa no interior das salas de aulas e não 

apenas aquilo que se passa na entrada e na saída. O autor utiliza-se da metáfora “caixa-preta” 

para se referir ao interior da escola, melhor dito, ao espaço com suas especificidades, locus de 

relações interpessoais que envolvem indivíduos em diferentes posições sociais e 

institucionais. 
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A preocupação da teoria crítica volta-se para as classes sociais, para a emancipação, 

conscientização e libertação das massas populares que se veem forçadas a aceitar a condição 

de aprender na escola a cultura dominante e de se sujeitarem a um currículo voltado para os 

interesses da burguesia.  

Silva esclarece que “(...) as teorias críticas de currículo, ao deslocar a ênfase dos 

conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e aprendizagem para os conceitos de ideologia 

e poder, por exemplo, permitiram-nos ver a educação de uma nova perspectiva”. (2011 p. 17).  

A teoria pós-crítica, por sua vez, põe em destaque a problematização, o diálogo, 

instigando o aluno na sua fala com a realidade. Neste contexto, o professor não reproduz 

meramente saberes prontos e sistematizados, mas caminha junto com o aluno numa relação 

com a experiência vivenciada. 

Silva (2011) afirma que as teorias pós–críticas abordam, com ênfase, as preocupações 

com a diferença, com as relações saber-poder no âmbito escolar, o multiculturalismo, as 

diferentes culturas raciais e étnicas. 

Numa comparação entre as teorias tradicionais e as críticas, o autor afirma que as 

primeiras são de aceitação, ajuste e adaptação e as teorias críticas são de desconfiança, 

questionamento e transformação radical.  

Na perspectiva do autor, o papel da teoria pós–crítica seria se unir à teoria crítica para 

compreender não só os processos pelos quais os seres humanos se tornam aquilo que são 

como também o currículo que envolve o saber, a identidade e o poder. Para Silva (2011), o 

currículo, a partir da teoria pós-crítica, passa a ser visto como um complemento, como uma 

forma de aprofundamento e ampliação às teorias críticas, como espaço de poder, de lutas e 

construção social.  

Na teoria curricular pós-crítica existe uma continuidade do currículo crítico, porém 

com avanços em que o aluno, além de manter constante diálogo com o professor e com o 

grupo, desenvolverá autonomia no seu processo formativo. 

Após as teorias críticas e pós-críticas, não é possível conceber o currículo de forma 

inocente, pois ele assume significados bem diferentes dos que são apresentados pelas teorias 

tradicionais. O currículo é muito mais do que se imagina: trajetória, texto, discurso, 

documento, percurso.  

 

 

 

 



 

 

47 

2.4 O currículo para a Escola do Campo: a serviço de que/quem e para quê? 

  

A ideia de um currículo para essa escola, locus da pesquisa, principalmente na 

contemporaneidade, torna-se algo imprescindível. Faz todo sentido falar em construção de um 

currículo para a Educação do Campo, levando-se em consideração o fato de que a escola, os 

alunos e as comunidades do campo não são os mesmos, é fundamental que se busque a 

compreensão das mais diversas concepções sobre o currículo. 

O currículo da escola do campo é um vir-a-ser, algo que necessita ser repensado e 

construído, pois, como denunciam alguns autores, ainda se privilegia um currículo que tem 

como referência o urbano, ou seja, um currículo que não valoriza a identidade e cultura dos 

povos do campo.  

A compreensão da realidade, do contexto e a escuta das vozes que o circundam exige-

se um novo olhar e uma reflexão para a questão do currículo que permeia a formação docente 

e o processo de ensino-aprendizagem. O currículo deve ter um olhar mais atento, mais crítico 

e criterioso, considerando que a escola, as crianças e a comunidade não são as mesmas. 

Um percurso pela história do campo permite inferir que o campo não foi pensado 

como um espaço de possibilidades durante muito tempo, haja vista que a educação para o 

campo ainda não existia. Esse fato, por si só, inviabiliza a ideia de pensar um currículo para a 

escola do campo. Historicamente, ela foi pensada a partir do modelo de educação 

implementado na cidade, desconsiderando as especificidades sociais, culturais, econômicas e 

políticas do campo. 

A partir dos estudos sobre a escola do campo, os de Arroyo (2002), especialmente, 

constata-se que a organização curricular dessas escolas é elaborada de forma vertical, 

fragmentada, sem a preocupação com o aprofundamento dos saberes escolares e ainda mais 

sem articulação com os saberes locais produzidos pelas crianças. 

Veiga reforça a crítica ao afirmar que “os conhecimentos transmitidos são concepções 

abstratas, autônomas, independentes da realidade socioeconômica e política, tidos como 

universal”. (1995, p. 79). 

Santos e Almeida (2012) também tecem críticas ao currículo único para a escola 

urbana e a escola do campo. Segundo os autores, a escola do campo: 

 

[...] pode ser um modelo distorcido da escola da cidade, ou um modelo menor 
quanto aos processos educacionais discutidos pela teoria pedagógica. Ela precisa 
desenvolver, e já possui seu atual processo de consolidação, dimensões 
sociopolíticas e culturais relacionadas, principalmente, com a causa da terra, que te, 
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como consequência a aproximação com os movimentos populares do campo. (2012, 
p.144). 

 

Souza e Reis (2009) também denunciam que a educação do campo se encontra à 

margem das políticas públicas. Segundo as autoras, nessa modalidade de educação trabalha-se 

a partir de um currículo urbano, deslocado, portanto, das necessidades e da realidade locais e, 

mais que isso “mesmo as escolas localizadas nas cidades têm um currículo e trabalho 

pedagógico, na maioria das vezes, alienante, que difunde uma cultura burguesa e 

enciclopédica”. (2009, p.19). 

Conforme Arroyo et al., “a Educação do Campo não fica apenas na denúncia do 

silenciamento, ela busca o que há de mais perverso nesse esquecimento: o direito à educação 

que vem sendo negado à população trabalhadora do campo”. (2011, p.9). 

Arroyo, por sua vez, afirma que os saberes do homem e da mulher do campo “... têm 

que estar em sintonia com os valores, a cultura e a formação que acontecem fora da escola” 

(2004, p.74). De acordo com o autor (2006), é necessário que a escola do campo busque a sua 

identidade, que o homem do campo possa se ver nela.  

Segundo o texto preparatório da Primeira Conferência da Educação do Campo3 

ocorrida em Luziânia (GO) em 1998, os organizadores foram categóricos em afirmar a 

necessidade de encontros e de conferências para entender quais são as matrizes desta 

Educação Básica do Campo, pois a partir deste entendimento é que será possível constituir um 

projeto de educação básica. 

De acordo com as DCNEB (2013), na década de 90, as políticas públicas 

implementadas foram fortalecidas a partir de 1998, quando da realização da conferência 

realizada em Goiás. Entretanto, como dispõe o documento, apesar dos resultados expressivos, 

muitos problemas ficam ainda sem solução. 

Em 2004, ocorreu a II Conferência Nacional Por uma Educação no Campo4, 

respaldando e ampliando as discussões ocorridas na I Conferência. No documento final, foi 

incorporada a palavra pública, com enfoque na educação do campo como direito da população 

campesina e como dever do Estado. 

                                                           
3 A I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo aconteceu no período de 23 a 27 de julho de 
1998, em Luziânia – GO. Na organização da Conferência estiveram envolvidas instituições e movimentos 
sociais: Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) e Universidade de Brasília (UNB). 
4 II Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo ocorreu em Luziânia, GO, no período de 2 a 6 de agosto 
de 2004. Participaram mais de 1.100 pessoas ligadas a várias instituições: representantes de Movimentos Sociais, 
Movimento Sindical, Organizações Sociais de Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo e da Educação; 
Universidades, ONGs; e secretarias estaduais e municipais de educação e de outros órgãos de gestão pública etc. 
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As contribuições de autoras e autores como Arroyo (2002), Freire (1996) e Caldart 

(2004) permitem a compreensão de que o currículo das escolas do campo deve considerar os 

alunos como sujeitos do conhecimento e atores históricos e sociais, possibilitando um diálogo 

entre os diferentes saberes que se entrecruzam no cotidiano da escola.  

O currículo só tem sentido quando incorpora saberes e fazeres de cada realidade, 

quando se transforma em uma construção social. Para Arroyo e Fernandes, a educação do 

campo não pode ser simplesmente uma projeção da educação urbana, pois “nem todos os 

saberes sociais estão no saber escolar, nem tudo que está no currículo urbano, é saber social, 

logo não tem que chegar à escola do campo. Cuidado! Há muitos saberes escolares nos 

programas que são inúteis!” (1999, p.31). 

Caldart reforça esse pensamento, afirmando que “a educação do campo assume sua 

particularidade, que é o vínculo com sujeitos sociais concretos, e com um recorte específico 

de classe, mas sem deixar de considerar a dimensão da universalidade (...).”  (2004, p. 17). 

A escola do campo necessita de um currículo que alimente seus protagonistas para a 

compreensão da história de cada um, dentro do seu campo, de acordo com suas 

potencialidades. 

Santos (2009) propõe a produção de um currículo que rompa com a organização 

disciplinar, esteja articulado com os problemas da vida cotidiana e busque formas de trabalho 

que permitam ao aluno construir conhecimento e desenvolver habilidades intelectuais, formas 

de conduta e valores. 

Santos também defende que os saberes e conhecimentos dos currículos das escolas do 

campo devem ter relação direta com as vivências dos sujeitos e a serviço das atividades 

sociais, culturais e produtivas no meio em que se vive. Como afirma o autor, “(...) os 

conteúdos curriculares devem permitir que os alunos desenvolvam sua capacidade de 

argumentação, de questionamento, de crítica e sua capacidade de formular propostas de 

solução para problemas detectados”. (2009, p.13-14). 

Pensar em um currículo para a escola do campo é pensar na amplitude e nas 

especificidades que caracterizam a escola do campo e não apenas pensar em um currículo 

restrito ao que acontece dentro da sala de aula, isso seria ingenuidade. A descoberta de qual 

seria o currículo significativo para as crianças da escola do campo só pode ser realizada por 

seus professores e professoras, devendo estes conhecer a realidade, a história, os anseios para 

que o currículo esteja a serviço da comunidade e das crianças inseridas nesse contexto.  

Aos profissionais da escola e, de modo particular aos professores e professoras do 

campo cabe decidir qual concepção de currículo norteará o Projeto Político-pedagógico e 
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quais atividades curriculares serão desenvolvidas. Para que isso aconteça, faz-se necessária a 

reflexão acerca das teorias curriculares e das concepções sobre currículo, pois é a partir daí 

que a escola do campo definirá qual é a concepção de currículo escolhida e que irá “rondar” a 

prática e a formação docente.  
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CAPÍTULO 3  A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E PROFESSORA DA ESCOLA DO 

CAMPO 

 

Se o conhecimento não servir para nos tornar melhores e para melhorar o mundo em 
que atuamos, que sentido ele tem?  (GHEDIN, 2012, p.38). 

 

O tema da formação de professores e professoras é bastante discutido nos meios 

acadêmicos e também pelos órgãos oficiais, por se tratar de um fator fundamental na garantia 

para o desenvolvimento de um projeto de educação com qualidade a todos, uma vez que a 

categoria de professores e professoras é sem dúvida a que reúne maior número de 

profissionais, pois atende a um número também elevado de estudantes nos mais diferentes 

níveis de ensino e modalidades educativas no país. 

Um dos grandes desafios e também tema de destaque em seminários, conferências, 

cursos, teses e dissertações é a questão da formação do professor. Muito se discute, muito se 

reflete, muito se pesquisa, e ainda assim continua sendo tema de destaque, problema a ser 

desvelado, compreendido e, quem sabe “solucionado”. 

De acordo com Zeichner (2010a) apud Nóvoa (2017) “desde o início do século, 

percebe-se um sentimento de insatisfação, acentuado por políticas de desprofissionalização, 

de ataque às instituições universitárias de formação docente e de privatização da educação”. 

(p.1111). 

Pode-se considerar dois momentos indissociáveis de formação docente: a formação 

inicial e a formação continuada. Ambas podem favorecer uma formação sólida e abrangente, 

capaz de articular teoria/prática, o que é fundamental para o exercício da docência. Refletir 

sobre a melhoria da educação implica, necessariamente, refletir sobre os dois tipos de 

formação, pois a qualidade na educação não acontecerá sem protagonismo do professor. 

Pensar a formação do professor e professora, tanto inicial quanto continuada, já é um 

desafio; maior ainda seria garantir a qualidade dessa formação para a contemporaneidade. 

Dias e Noffs (2016) afirmam que os desafios da profissão diariamente exigem dos professores 

e professoras um comportamento formativo capaz de proporcionar o diálogo com seus pares 

na busca por soluções possíveis tanto para a sala de aula quanto para os espaços comuns da 

escola. 

Feldmann reconhece esse desafio, enfatizando que: 

 

[...] formar professores com qualidade social e compromisso político de 
transformação tem se mostrado um grande desafio às pessoas que compreendem a 
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educação como um bem universal, como espaço público, como um direito humano e 
social na construção da identidade e no exercício da cidadania. (2009 p. 71). 

 

A formação a que essa pesquisa se dedica, portanto, não é somente a inicial que se dá 

nos cursos de formação docente, mas a que se dá no individual e no coletivo da escola, um 

processo contínuo de reflexão, voltado para os aspectos ético, técnico, político e humano da 

educação. 

A compreensão do conceito de formação e de seus aspectos é o tema a que este 

capítulo se dedica, representando apenas um recorte de um processo complexo, marcado de 

incertezas, ambiguidades e tensões. Pretende-se discorrer sobre a importância da formação 

docente, sobre o seu papel na educação e no exercício da docência e também sobre a 

formação docente necessária aos professores e professoras que atuam na escola do campo. 

 

3.1 A Formação dos professores e professoras 

 

O processo de formação do professor caminha junto com a produção da escola em 
construção por meio de ações coletivas, desde a gestão, as práticas curriculares e as 
condições concretas de trabalho vivenciadas. Entendemos que tomar a escola como 
objeto de estudo atualmente é necessário compreender a sua multidimensionalidade 
e complexidade (...) (FELDMANN, 2009, p.77). 

 

A formação de professores e professoras é um tema que há muito que assume 

centralidade no desenvolvimento de estudos e pesquisas na área educacional, o que decorre da 

necessidade de compreensão de aspectos fundamentais da formação docente. Nela, os 

professores e professoras buscam concepções teórico-práticas que legitimem ou orientem a 

prática educativa. 

Por exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (BRASIL, 

2001),  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 
em cursos de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro séries do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 2001, p.4) 

 

A reflexão sobre a formação docente passa, necessariamente, pelo aspecto humano, 

pelas relações, pela mediação, como discute Noffs (2013) 

 

Falar da formação de professores é incessantemente falar do humano, e nessa 
perspectiva nos projetamos sempre em processo permanente da produção de nossa 
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existência em consonância com a produção do outro em situações educativas de 
aproximação, mediação e transformação do conhecimento. (...) O aprender e o 
ensinar gerando possibilidades da educabilidade humana. (p.29). 

 

Também Feldmann aborda o caráter humano da formação, enfatizando que “pensar a 

formação de professores é sempre pensar a formação do humano e, nessa perspectiva, se 

vislumbra a construção de mudanças em qualquer que seja o seu espaço de ação.” (2009, 

p.75). 

Feldmann e Noffs (2018) defendem que a formação docente deve contemplar o 

conhecimento, o desenvolvimento pessoal, a produção de saberes, os conteúdos a ser 

ensinados e também o conhecimento pedagógico do conteúdo, de forma articulada, servindo 

de base para o desempenho profissional. 

Para desempenhar e cumprir o seu papel e assumir a sua profissionalidade, o professor 

necessita de uma formação inicial e contínua, uma formação específica que lhe permita 

conhecer a realidade da escola com suas peculiaridades.  

É por meio do processo formativo - formação inicial e formação continuada - que o 

professor constrói a sua profissionalidade e os saberes necessários à docência, de forma a 

tomar consciência sobre o que fazem os professores e professoras, o que sabem, o que são, o 

que não sabem, o que não fazem e o que não são... 

Discutir a formação inicial e continuada dos professores e professoras é essencial 

diante da possibilidade de vislumbrar quais os saberes necessários à docência e como colocar 

esses saberes a serviço da transformação da prática educativa.  

Como postula Noffs, a formação inicial deve ser concebida “(...) como uma primeira 

fase de um longo e diferenciado processo de vivência, mudanças, conhecimento de si, do 

outro, da realidade, da escola e do conteúdo específico(...)” (2018, p.26). 

Noffs e Feldmann afirmam que, 

 

[...] a formação inicial não pode ser vista como oferecimento de ‘propostas 
mágicas’, mas sim situá-la como uma primeira fase de um longo e diferenciado 
processo de vivência, mudanças, conhecimento de si, do outro, da realidade, da 
escola, do conteúdo específico. (2013, p.30). 

 

Segundo as autoras, essa formação “(...) pressupõe o princípio de individualização 

como elemento essencial à formação, porém sem perder de vista o coletivo, o grupo no qual 

se insere tanto na dimensão acadêmica como pessoal”. (2013, p.30). 
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De acordo com Cunha, “a formação continuada dos profissionais da educação devia 

ser, indiscutivelmente, uma variável determinante para a melhoria das práticas dos professores 

e, consequentemente, do processo ensino e aprendizagem”. (2016, p.116).  

Entretanto, como afirma a autora (2016), os professores e professoras não alteram suas 

práticas, pois a compreensão sobre o que devem fazer não se efetiva necessariamente no como 

fazer. Essa transposição deveria se efetivar quando se parte do princípio de que professores e 

professoras, em sua formação inicial têm um maior contato com a teoria, e ao entrarem em 

sua sala de aula sentem-se “perdidos”; nas palavras da autora, “como uma boiada solta no 

pasto”. (2011 p.149).  

Feldmann, ao abordar a dimensão pessoal e social do trabalho pedagógico, amplia a 

discussão sobre a formação continuada dos professores e professoras. Para a autora, “o ato de 

ensinar e de se formar, embora tenha características de individualidade, é sempre um trabalho 

coletivo”. (2009, p. 75).  

Pimenta (2002) traz à baila a discussão sobre os saberes docentes e sua importância 

para o exercício da docência.  

 

[...] o saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas 
teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância fundamental na 
formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma 
ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os professores 
compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si 
próprios como profissionais. (p. 24). 

 

Abramowicz (2001) reforça a ideia ao afirmar que: 

 

[...] o saber docente não se faz só por mera ótica de acumulação de conhecimentos, 
mas se pensa em um saber construído experiencialmente, baseado em uma 
fundamentação teórica consistente e rigorosa para, voltando-se à prática, transformá-
la, graças à reflexão. (p. 139).  
 

Ainda sobre os saberes, Amaral (2011) afirma que muitos autores os classificam e que 

é extensa a literatura que trata da formação de professores e professoras. Para a autora, a 

formação deve contemplar a constituição destes saberes, seja na formação inicial ou na 

formação continuada.  

A autora destaca que a referida classificação foi elaborada por Gauthier (1998) apud 

Amaral (2011), que indica a existência de diferentes saberes: saber disciplinar, saber 

curricular, saber das ciências da educação, saber da tradição pedagógica, saber experiencial e 

saber da ação pedagógica. 
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Gauthier (1998) define os seis tipos de saberes necessários à prática. Segundo o autor, 

o saber disciplinar é aquele produzido por pesquisadores e cientistas aos quais o professor 

recorre como apoio para ensinar; o saber curricular diz respeito à disciplina que sofre 

transformações em sua essência para se tornar programas de ensino; o saber das ciências da 

educação é o conhecimento profissional referente ao seu ofício e à educação de modo geral;  o 

saber da ação pedagógica é o saber experiencial do professor a partir do momento em que se 

torna público e testado por meio de pesquisas; o saber da tradição pedagógica que, segundo o 

autor, “transparece numa espécie de intervalo da consciência”(AMARAL, 2011, p.48); o 

sexto saber é o experiencial, aquele que resulta das próprias experiências, torna-se regra, 

podendo ser incorporado à rotina. 

Para Amaral (2011) o saber da ação pedagógica é o menos desenvolvido e o mais 

necessário à profissionalização do ensino. Esse saber é aquele que todo professor traz consigo, 

porém não é legitimado.  

Em relação ao saber da tradição pedagógica, a autora esclarece que o professor antes 

mesmo de frequentar um curso de formação já construiu uma representação de escola.  

Pode-se inferir que os professores e professoras mobilizam, de forma simultânea ou 

não, todos os saberes apontados por Gauthier, em algum momento da formação e da prática 

educativa. No entanto, é importante atentar para uma questão posta por Amaral que diz 

respeito ao menosprezo dos saberes da ação pedagógica que, segundo a autora são 

legitimados pelas pesquisas e tão necessários à profissionalização docente.  

Amaral (2011) afirma que: 

 

[...] fica permitido ao professor o uso do ensaio e erro com seus alunos. E me 
pergunto: onde fica a ética do ensinar em situações como essa? Quando precisamos 
de um médico, um dentista ou um psicólogo para nossos filhos, procuramos 
informações a respeito dos profissionais, buscamos o que há de melhor, mas 
contentamo-nos em entregá-los a um processo de ensaio e erro quando se trata de 
sua educação. (p.48). 

 

Anjos e Noffs criticam que “o modo como os professores vêm sendo educados, tanto 

na formação universitária inicial quanto na formação contínua, não apresentam foco nas 

reflexões críticas a respeito da realidade da sala de aula. ” (2016, p.83). Para as autoras, “(...) 

os cursos de formação de professores focam em metodologias vazias e acabam contribuindo 

com a ‘proletarização’ de sua própria profissão”. (p.83). 

Nóvoa (2017) também tece considerações acerca da formação do professor, 

destacando que é urgente a transformação nesse campo. O autor afirma que os cursos de 
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formação devem responder à seguinte pergunta: como é que uma pessoa aprende a ser, sentir, 

a agir, a conhecer e a intervir como professor? Para responder a esse questionamento, o autor 

utiliza três deslocações, sendo que a primeira seria olhar a profissão docente como um 

continuum, desde a entrada dos estudantes até o cotidiano da escola, as situações de 

colaboração com os colegas, tudo em uma perspectiva de entrelaçamento entre profissão e 

formação. A segunda deslocação seria olhar as outras profissões universitárias e buscar nelas 

uma fonte de inspiração. E a última, a definição da especificidade da formação docente, 

prevalecendo em todas as deslocações a necessidade de pensar a formação do professor para o 

exercício da profissão docente.  

As deslocações tornam-se fundamentais para o processo formativo e para o exercício 

da docência, uma vez que, a exemplo de outros profissionais, os professores e professoras 

devem indagar sobre a sua formação e a sua prática e se colocar como pesquisadoras e 

pesquisadores reflexivos. 

Nóvoa (1995) defende a reflexividade da ação do professor, ao discutir que “a 

formação não se constrói por acumulação, mas através de um trabalho de reflexividade crítica 

sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal”. (p. 25).  

O movimento criado por Schön (1995), de acordo com Nóvoa (2002), se traduz em 

conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação, por considerá-lo essencial no 

desenvolvimento da constituição da profissionalidade docente e nos espaços de formação.   

A esse respeito, reitera-se o pensamento freireano que Ghedin toma de empréstimo 

para discutir a formação docente “há de se operar uma mudança da epistemologia da prática 

para a epistemologia da práxis, pois a práxis é um momento operacionalizado 

simultaneamente pela ação e reflexão”. (2012, p.35). O autor acrescenta que separar a teoria 

da prática significa negar a identidade humana. 

 

3.2 A Formação dos professores e professoras da escola do campo 

 

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da tarde. 
Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a 
gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a 
prática. (FREIRE, 1991, p. 58). 

 
 

A formação dos professores e professoras para o campo não existiu na história da 

educação brasileira. Ela sempre teve como parâmetro o urbano: as experiências, os currículos 

e as práticas. Conforme salienta o documento do Ministério da Educação. 
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[...] as condições de trabalho dos profissionais do magistério permanecem precárias. 
No caso específico da área rural, além da baixa qualificação e dos salários inferiores 
aos da zona urbana, eles enfrentam, entre outros problemas, 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 a locomoção. (BRASIL, 2007, p.33). 

 

Dedica-se, neste capítulo, ao estudo do processo formativo que envolve, 

necessariamente, os professores e professoras, tão importantes para a construção de políticas 

públicas e de formação docente para a escola do campo. 

A formação de professores e professoras do campo requer uma especificidade que faça 

com que o professor veja a escola do campo com outro olhar, um olhar que saiba contemplar 

a floresta e cada árvore. Desvelar as questões da formação, em especial do professor e da 

professora da escola do campo, podem ajudar na compreensão de que os professores e 

professoras podem escolher qual será, efetivamente, a sua função no contexto da educação 

contemporânea: agentes de reprodução de teorias e práticas descontextualizadas ou agentes 

capazes de transformar, dialogar, refletir e reinventar um novo jeito de olhar a profissão 

docente, principalmente para o docente que atua na escola do campo. Sendo assim, é 

necessário que os professores e professoras se apropriem da realidade da escola do campo, 

posicionem-se como agentes transformadores e vinculem o seu ofício às esperanças e 

expectativas de seus alunos e da comunidade.  

Pensar sobre a formação dos professores e professoras da escola do campo é pensar 

simultaneamente sobre o currículo, a identidade da escola e os sujeitos que nela atuam.  

O “professor do campo”, como mostram Ghedin, Nascimento e Santos (2012), é um 

termo carregado de significados para a valorização da cultura camponesa e do ser participante 

do espaço geográfico em que está inserido.  

Segundo Arroyo, 

 

Uma das marcas de especificidades da formação: entender a força que o território, a 
terra, o lugar tem na formação social, política, cultural, identitária dos povos do 
campo. Sem as matrizes que se formam sem entender a terra, o território e o lugar 
como matrizes formadoras, não somos capazes de tornar a escola um lugar de 
formação. (2007, p. 163). 

 

A relação dos professores e professoras da escola do campo com os saberes que eles 

mobilizam para o exercício da docência é fundamental para a formação da identidade 

profissional e da própria identidade da escola.  

Ghedin reforça essa ideia, ao afirmar que a formação do professor: 
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[...] implica um processo contínuo e continuado de reflexão sobre a ação e uma ação 
refletida que possa avaliar até que ponto o real está na direção do ideal e até onde o 
ideal nos ajuda a realizar as coisas em uma práxis comprometida politicamente. 
(2012 p.38). 

 

A concepção de formação como ato político, cunhada por Freire, e referenciada por 

Ghedin (2012), traz em seu bojo a crença de que o processo formativo e a prática educativa 

não podem estar divorciados da sociedade cujas estruturas se pretende transformar. Como 

enfatiza o autor, “(...) é só por ingenuidade que se poderia acreditar no caráter apolítico da 

Educação e da formação dos educadores; ” e mais...que “(...) o problema da Educação não é 

pedagógico, mas fundamentalmente político”.  (p.39). 

A reflexão do professor garante o repensar sobre o currículo, sobre metodologias e 

sobre objetivos, além de possibilitar que os professores e professoras investiguem do próprio 

trabalho em sala de aula e na escola, como sugerem Nóvoa, (2002) e o próprio Zeichner 

(2010a).  

Para Nóvoa, não se concebe formação e trabalho como atividades diferentes, pois são 

atividades intrinsecamente ligadas. Segundo o autor, a escola é um lugar privilegiado de 

formação e de saberes: (...) “falar de formação contínua de professores é falar de investimento 

educativo nos projetos da escola”. (2002, p.60). 

Zeichner (2010) destaca a importância da reflexão sobre a prática, lembrando que se o 

professor não reflete sobre sua prática, sobre o contexto em que está inserido, sobre saberes, 

ele não conhece seu aluno, muito menos seus anseios e suas possibilidades. Ressalta ainda a 

importância do papel dos formadores de professores e professoras que, segundo ele, têm como 

desafio ajudar seus alunos em formação a desenvolver a disposição e as habilidades para 

enxergar as conexões entre a sala de aula e os contextos social e político nos quais ela se 

insere. 

O autor parte do princípio de que, quando os professores e professoras refletem sobre 

suas atividades, criam saberes, ou seja, teorizam, apropriando-se dos conhecimentos por eles 

gerados.  

Arroyo aborda a formação de professores e professoras do campo sob a ótica das 

políticas públicas para a educação do campo, lembrando que ela depende da relação entre o 

Estado, as escolas e os movimentos sociais, relação esta que deve ser repensada e redefinida. 

Segundo ele, 

 

[...] os currículos de formação têm como um de seus objetivos formar profissionais 
do campo capazes de influir nas decisões e na implantação de políticas educacionais, 
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ou seja, os currículos objetivam afirmar esses profissionais como sujeitos de 
políticas. (ARROYO, 2012, p. 360). 

  

Arroyo (2007) apresenta alguns princípios para as políticas de formação de 

professores e professoras para a escola do campo afirmando que há que se ter uma visão 

positiva do campo em substituição à visão deste como vida em extinção; pensar a formação 

como estratégia para reverter essa visão negativa da escola rural e de seus professores e de 

suas professoras; qualificar o corpo docente e garantir que sejam estáveis; levar em 

consideração os direitos dos povos do campo tais como direito à terra, cultura, identidade, 

educação, contrapondo-se à lógica do mercado. 

Na perspectiva de Arroyo (2007), há que se vislumbrar políticas de formação a serviço 

de um projeto de campo, projeto este que deve ser parte de um projeto de campo no projeto de 

Nação.  

Para o autor, o projeto de formação de professores e professoras para a escola do 

campo tem que estar articulado a outros: 

 

[...] a fraqueza da educação rural, a falta de uma rede de escolas, de um corpo de 
profissionais é uma manifestação a mais do projeto de campo que o modelo de 
desenvolvimento teve e está construindo. A escola do campo e seus profissionais 
não se afirmarão se o projeto político for expulsar os povos do campo, expandir o 
agronegócio, acabar com a agricultura familiar. Sem gente não serão necessários 
educação, escolas, profissionais qualificados. Políticas de formação sintonizadas 
com a dinâmica social do campo. (2007, p.174). 

 

 Pensar em políticas públicas de formação de professores e professoras do campo, é 

pensar nesse conjunto de princípios apresentados por Arroyo, de tal forma que eles sustentem 

a educação do campo como prática social e política e norteiem a formação de professores e 

professoras do campo, para construírem uma prática educativa crítica e libertadora. 

Faria e Souza (2016) discutem a falta de políticas públicas para a formação de 

professores e professoras para a escola do campo, lembrando que a concepção de Educação 

do Campo não é parte integrante dos cursos de formação de professores e professoras, uma 

vez que não ocorre um estudo sobre a ruralidade, exceto nos cursos de Pedagogia da terra e 

Licenciatura em Educação do Campo. 

Santos, por sua vez, enfatiza a necessidade de se formar um docente inquiridor, 

questionador, investigador, reflexivo e crítico: 

 

Problematizar criticamente a realidade com a qual se defronta, adotando uma atitude 
ativa no enfrentamento do cotidiano escolar, torna o docente um profissional 
competente que, por meio de um trabalho autônomo, criativo e comprometido com 
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ideias emancipatórias, coloca-o como ator na cena pedagógica. (SANTOS, 2001, p. 
23). 

 

Freire refere-se ao inacabamento, à inconclusão e à necessidade de uma formação 

permanente e contínua, mostrando que o estar no mundo não se configura como o de um ser a 

adaptar ou adaptado, mas sim como o de um ser que se insere no mundo e que o transforma. 

O autor destaca que “(...) somos ou nos tornamos educáveis porque, ao lado da constatação de 

experiências negadoras da liberdade, verificamos também ser possível a luta pela liberdade e 

pela autonomia contra a opressão e o arbítrio (...)”. (2001, p.121). 

Na perspectiva de Freire, a prática em torno da formação de professores e professoras 

que valoriza mais a compra de “pacotes” com doses de conteúdos considerados adequados 

para melhorar a qualidade da educação: Segundo o autor, essa prática representa, por um lado, 

a falta de respeito à capacidade crítica dos professores e professoras, aos seus conhecimentos; 

por outro, a arrogância com que alguns especialistas elaboram ou produz o ‘pacote” a ser 

seguido pelos professores e professoras. (FREIRE, 2001). 

As reflexões acerca da formação convidam a olhar para a formação inicial que, por 

assumir que formamos professores e professoras em cursos com diferentes pontos de vista, 

nem sempre consegue suprir as necessidades. A proposta seria investir na formação inicial, 

garantindo um conhecimento que permita ao professor o desejo de educar-se, melhorar as 

condições de trabalho e a qualidade do ensino. 
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CAPÍTULO 4  METODOLOGIA 

 

Compreender o lugar da escola na Educação do Campo é compreender o tipo de ser 
humano que ela precisa ajudar a formar e como pode contribuir com a formação dos 
novos sujeitos sociais que vêm se constituir no campo hoje. A escola precisa 
cumprir a sua vocação universal de ajuda no processo de humanização das pessoas e 
com as tarefas específicas que se pode assumir nesta perspectiva. (MOLINA, 2004, 
p. 37). 

 

A abordagem metodológica utilizada é a pesquisa qualitativa com uso de questionários 

semiestruturados e dados analisados por meio da Análise de Conteúdo (Bardin). De acordo 

com Chizzotti, o termo qualitativo: 

 

[...] implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos 
de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que 
somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, o autor 
interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e competência 
científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa. ( 2003, 
p.2). 

 

4.1 Universo, sujeitos, objeto e objetivos da pesquisa 

 

A escolha da escola a ser pesquisada recaiu sobre uma escola do campo cuja realidade 

se conhece bem: rotina, alunado, equipe técnico-administrativa e pedagógica, pais e 

responsáveis. 

Para pesquisar a escola do campo, fez-se contato com a diretora da escola a quem foi 

entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A) e de quem 

se obteve o Termo de autorização para realização da pesquisa. (APÊNDICE B). 

O contato diário com as pessoas da comunidade rural, os profissionais e os alunos 

permitem compreender em alguma medida essa escola, porém, é o distanciamento necessário 

que a pesquisa exige que pode levar a descobertas e redescobertas surpreendentes. Parte-se do 

princípio de que há sempre algo velado que pode surgir na pesquisa, porque a realidade que se 

vê não dá conta de tudo, de todos os detalhes. 

Como sujeitos da pesquisa, participaram 7 professoras, 1 professor, 1 diretora escolar, 

1 pedagoga escolar, um total de 9 profissionais. Além destes, 43 pais e/ou responsáveis por 

crianças matriculadas na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental 

participaram da pesquisa.  

Encaminhou-se a cada sujeito uma Carta Convite (APÊNDICE C), esclarecendo a 

finalidade a relevância da pesquisa e também a importância da sua participação para a 
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compreensão de como se dá a formação (inicial e continuada) dos professores e professoras 

que atuam na escola do campo e como a comunidade vê essa escola. 

 

4.2 A coleta de dados 

 

Os dados foram coletados através da pesquisa bibliográfica, em busca de informações 

acerca do objeto de pesquisa. Buscou-se na literatura – livros, artigos, teses, documentos 

impressos – contribuições de diversos autores sobre a educação do campo e formação/saberes 

docentes. 

Realizou-se, concomitantemente, uma pesquisa documental pautada na leitura, 

discussão e análise do Projeto Político-pedagógico da escola e de leis que tratam da educação 

nacional e, mais especificamente, da escola do campo. 

Foram levantadas também dissertações sobre o tema escolhido, com foco naquelas que 

tivessem sido publicadas após 2015, ou seja, nos últimos quatro anos, em busca de novas 

contribuições ao estudo. 

As fontes de busca foram a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), 

coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT5) e o 

Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes). 

Inicialmente, fez-se uma seleção na BDTD, tomando como indicador o termo 

“educação”. Foram localizadas 14.595 dissertações publicadas entre 2015 e 2018. O indicador 

seguinte foi “escola rural” que apontou 605 dissertações publicadas neste mesmo período. 

Com os indicadores “escola rural” e “escola do campo” foram localizadas 335 dissertações. 

Acrescentou-se à busca a expressão “formação de professores” e 105 dissertações foram 

detectadas. Selecionou-se também a expressão “educação do campo” e foram visualizadas 49 

dissertações, das quais se selecionou 20 dissertações. Finalmente, elencou-se 14 dissertações 

mais pertinentes ao tema estudado. 

Após seleção e leitura das 14 dissertações, foi necessário inserir mais uma expressão 

na busca, pois, apesar das dissertações serem relevantes, abordam questões voltadas para 

aspectos relacionados a currículo, identidade, gestão escolar, enturmação, nucleação de 

escolas, extinção de escolas. Como o objeto de pesquisa tem relação direta com a escola do 

                                                           
5 O IBICT desenvolve e coordena a BDTD e estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em meio 
eletrônico. A BDTD, em parceria com essas Instituições, possibilita que a comunidade brasileira de Ciência e 
Tecnologia (C&T) publique e difunda suas teses e dissertações produzidas no País e no exterior, dando maior 
visibilidade à produção científica nacional (IBICT, 2017). 
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campo, seus professores e suas professoras, o interesse era por pesquisas similares. Para isso, 

foram pesquisadas dissertações com foco em formação docente. 

No Catálogo de Teses e Dissertações da Capes foram localizadas 230 dissertações, 

todas publicadas no período de referência, inserindo os seguintes filtros: Grande área de 

conhecimento: Ciências Humanas, Área de conhecimento específica: Educação, Áreas de 

concentração: Educação, Currículo, Processos Socioeducativos e Práticas Escolares, 

Educação Escolar e Profissão Docente. 

Após a verificação dos temas correlacionados do Catálogo da Capes e com as 

dissertações escolhidas do BDTD selecionou-se 5 dissertações que têm mais aderência à 

pesquisa e que pudessem oferecer novas reflexões sobre o objeto de pesquisa. No quadro que 

se segue, aponta-se as pesquisas com seus respectivos temas/títulos, ano de publicação e 

objetivos gerais. 

 

Quadro 1 – Dissertações publicadas no Banco de dados da BDTD e Catálogo de Teses da 

Capes sobre a escola do campo no período de 2015 a 2018 

Tema 
Ano de 

Publicação 
Objetivo geral 

Educação do campo no agreste de 
Pernambuco: um estudo no município 
de Canhotinho. 

2015 Desvelar as práticas pedagógicas desenvolvidas em 
escolas da rede municipal situadas em contextos rurais e 
verificar quais aproximações tais práticas processam 
com os ideários da Educação do Campo e da Educação 
Popular de Canhotinho, em Pernambuco. 

Educação do campo e o pensamento 
crítico: um estudo da formação de 
professores no meio rural do Alto Vale 
Piranga. 

2015 Pensar sobre o processo da formação docente no 
contexto da educação do campo na região do Alto Vale 
Piranga. 
 

Metanoia: histórias de vida, formação 
continuada e violência simbólica em 
uma escola do campo. 

2015 Refletir acerca da formação continuada de professores, 
visando ao não apagamento de suas características 
devido à instituição do modelo urbanocêntrico. 

Escola Municipal Rural Maringá, em 
Araguatins-TO: um estudo de caso 
qualitativo dos processos e 
necessidades de formação docente. 

2015 Refletir sobre questões significativas para a busca de 
soluções de problemas sobre a qualidade do ensino e 
desempenho dos professores das escolas rurais 
brasileiras. 

Povos e comunidades tradicionais: 
relações com a escola do\no campo. 

2017 Problematizar a realidade dos quilombolas, faxinalenses, 
camponeses, canteiros e suas relações com a Educação 
Formal. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A dissertação de Melo (2015) apresentada no Programa de Pós-Graduação Associado 

em Educação, Culturas e Identidades da Universidade Federal Rural de Pernambuco tem 

como universo o agreste de Pernambuco, mais especificamente três escolas do campo da rede 

municipal de Canhotinho (PE). 
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A autora questiona o desenvolvimento das práticas pedagógicas em escolas de rede 

municipal situadas em contextos rurais, indagando quais seriam as aproximações de tais 

práticas com os ideários da Educação do Campo e da Educação Popular. A referida pesquisa 

foi desenvolvida junto a escolas da Rede Municipal de Canhotinho (PE) com observação e 

desenvolvimento de entrevistas, sobretudo com os docentes.  

Outra pesquisa selecionada foi a de Macedo (2015) intitulada “Educação do campo e o 

pensamento crítico: um estudo da formação de professores no meio rural do Alto Vale 

Piranga” da Universidade Federal de Ouro Preto.  Esta pesquisa aborda a formação docente – 

formal e não-formal – e apresenta a análise de narrativas de professores sobre a sua trajetória 

profissional.  

De acordo com Macedo (2015), 

 

[...] os docentes da região da educação básica geralmente são formados dentro da 
lógica de um sistema educacional que impulsiona os estudantes oriundos da zona 
rural a caminhar para este modelo estratificado de educação a serviço da 
empregabilidade urbana, o que impossibilita uma compreensão humanista das 
necessidades reais de trabalho na zona rural mineira, levantando à velha dicotomia 
do Ensino: ―educação para a vidaǁ ou ―educação para o trabalhoǁ (urbano!) ( 
p.20). 

 

Macedo (2015) elegeu como entrevistados cinco professores que se consideram 

comprometidos com a emancipação humana e contra qualquer tipo de opressão e reafirmou a 

postura crítico-política dos educadores presentes na pesquisa; no entanto, verificou-se 

contradições discursivas ocultas.  

De acordo com a autora, “persiste uma forte tendência de reproduzir o discurso 

meritocrático, o senso comum e os valores hegemônicos da vida urbana na prática pedagógica 

de alguns educadores entrevistados”, conclusão comum à apontada por Melo (2015) em sua 

pesquisa. 

Macedo (2015), conclui a partir da análise das narrativas que: 

 

[...] formação de professores para educação do Campo ainda não é uma realidade 
vivenciada pelos moradores da região do Alto Vale Piranga. Nas entrevistas e 
narrativas, observamos a quase inexistência de formação específica, seja na 
modalidade de licenciatura do campo, ou na formação continuada. Até o momento, 
nos deparamos com ações isoladas, pouco específicas à formação plena de 
professores de Campo. O próprio conceito de educação do campo não era 
compreendido pelos educadores entrevistados, e em algumas narrativas há 
concepções pejorativas ao trabalho no Campo (p.146). 
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A dissertação apresentada por Carvalho (2015) apresentada no Curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, 

RS), e intitulada “Metanoia: histórias de vida, formação continuada e violência simbólica em 

uma escola do campo”. Trata-se de uma pesquisa pautada nas histórias de vida de professores, 

na formação continuada e a na violência simbólica, propondo a reflexão sobre a formação 

continuada dos professores. Nela, discorre-se sobre o apagamento das características da escola 

do campo decorrente da instituição do modelo urbanocêntrico nas Escolas Rurais. O objetivo 

é investigar sobre a possibilidade de uma formação continuada que contribua para a superação 

da violência simbólica entre os docentes da Escola do Campo. 

A investigação feita pela autora foi por meio da História de Vida, metodologia pautada 

em “perspectiva das narrativas (auto) biográficas e Círculos Dialógicos Investigativo-

formativos como dispositivos de formação continuada aos docentes da Educação do Campo”. 

(2015, p. 13). 

Carvalho enfatiza a importância da metodologia escolhida - História de Vida e 

narrativas (auto) biográficas -, afirmando que ela é: 

 

[...] uma possibilidade de promover encontros formativos, a partir do estímulo em 
exercer a escuta sensível, o diálogo e potencializar o ser a dizer a sua palavra, 
provocando assim o desenvolvimento da auto-estima, dos vínculos afetivos, o fim da 
apatia e da indiferença; oportunizando transformar o “lugar de trabalho” em “espaço 
formador docente.” (2015, p.97).  

 

Na perspectiva de Carvalho (2015), as relações na escola devem ser horizontais, 

pautadas no respeito à diversidade e na negação da violência simbólica e que um dos meios 

para o enfrentamento da violência simbólica é a formação contínua. Destaca também a figura 

do gestor que se encontra, segundo o autor, numa posição transitória e não permanente. 

Carvalho (2015) defende a escola do campo como força transformadora, lembrando 

que a formação docente deve contemplar a história da escola do campo, para que o professor 

se aproprie dela e se engaje na proposta de educação do/no campo. É preciso que os 

professores compreendam a trajetória e também o sentido da expressão “escola do campo”.  

A dissertação “Povos e comunidades tradicionais: relações com a escola do\no campo” 

foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tuiuti do 

Paraná.  

Segundo Gonçalves (2017), o objetivo geral é “(...) problematizar sobre a realidade 

dos quilombolas, faxinalenses, camponeses, canteiros (entalhadores, cortadores ou 

quebradores de pedras) e suas relações/inserções com e na Educação Formal...” (p. 23, p.24).   
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Gonçalves aborda a questão da identidade de quem vive no campo e as razões da 

perda de identidade que envolve, inclusive, a construção do Projeto Político-pedagógico e o 

currículo escolar: 

 

[...] os povos do campo e as comunidades tradicionais foram perdendo sua 
identidade por não serem considerados nos Projetos Político-Pedagógicos, nos 
Currículos, assim como nas práticas pedagógicas, ou seja, por não terem voz ativa e 
não serem levados a pensar sobre suas crenças, costumes, tradições, a questão da 
Terra, dos modos de vida, e de suas resistências e existências (p.37). 

 

O trabalho de Alencar (2015) apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Mestrado em Educação, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS) foi 

escolhido pelo fato de contemplar o tema “formação docente”. O autor faz um estudo de caso 

qualitativo dos processos e necessidades de formação docente, tema que muito interessa a esta 

pesquisa. 

A dissertação de Alencar (2015) fomenta o debate sobre as instituições formadoras e 

os currículos dos cursos de formação de professores, afirmando serem necessários programas 

e políticas de formação específicas para a educação do campo. 

No tocante à formação, Alencar ressalta a importância da articulação entre saber/fazer, 

ideal/real e teoria/prática. Segundo o autor,   

 

[...] para a formação de professores efetivar-se de fato, ela não se pode dar a partir 
da cultura dominante; logo, é preciso que se ensinem todas as culturas, visto que não 
há um contexto cultural homogêneo e, assim, as adaptações que o professor deve 
fazer em sua prática pedagógica deve ser oportunizada desde o processo de 
formação nos cursos acadêmicos. (2015,  p.48). 
 
 

Alencar coleta dados sobre questões relacionadas à satisfação, ao prazer e à realização 

profissional das pessoas que trabalham na escola do campo por meio de questionários 

semiestruturados.  Segundo o autor, o interesse da sua pesquisa era: 

 

[...] criar condições para melhorar a prática educativa, contribuindo para a sua 
renovação, com vistas a melhorar as condições de trabalho dos educadores e, 
consequentemente, a qualidade do processo ensino-aprendizagem. E, assim, 
contribuir para a construção de uma significativa Educação do Campo. (2015, 
p.117). 

 

Um dos dados importantes apresentados por Alencar (2015) diz respeito à formação de 

professores que atuam na escola do campo. Segundo o autor, grande parte das entrevistas 

(91%) não recebeu formação específica para trabalhar nas escolas do campo nos cursos de 
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formação. Por outro lado, Alencar afirma que, para a maioria desses professores, os 

momentos de formação continuada – em serviço – contemplam a discussão sobre a escola do 

campo. 

Alencar também se refere à participação dos pais na vida escolar dos filhos, 

qualificando-a como mínima, o que foi confirmado por 91% dos respondentes. Para a maioria 

dos respondentes, são poucas as atividades envolvendo os pais e a comunidade. 

Pode-se inferir que é essencial a reflexão sobre o que os cursos de formação estão 

privilegiando, sobre quais as concepções estão construindo, sobre o tipo de sociedade que se 

quer formar e principalmente sobre quais instrumentos/metodologias possibilitarão ao 

professor articular o conhecimento construído com a prática educativa.  

Além do diálogo com autores que se dedicam ao tema escolhido, recorreu-se ao 

Projeto Político-pedagógico da escola, documento que contém princípios e orientações 

importantes para a equipe da escola e concepções que norteiam o trabalho a ser desenvolvido.  

O instrumento utilizado para coletar dos sujeitos da pesquisa informações acerca da 

educação do campo e da formação docente foi o questionário. Guiado por um roteiro básico e 

flexível, o questionário foi elaborado sob a forma de tópicos que, posteriormente, 

transformaram-se em perguntas a serem dirigidas aos sujeitos.  

Para cada grupo foi elaborado um roteiro específico. Para os pais e/ou responsáveis, o 

roteiro (APÊNDICE D) contou com tópicos como: O significado da escola do campo, os 

pontos positivos, os pontos de melhoria, a participação na vida escolar dos filhos (visitas à 

escola, reuniões de pais), a expectativa em relação à escola e outras questões.  

Para elaboração dos questionários destinados a professoras, professor, pedagoga 

escolar e diretora seguiu-se um roteiro (APÊNDICE E) que contemplou como tópicos: 

concepção de escola, crenças pessoais acerca do processo ensino e aprendizagem e avaliação, 

profissão docente, inclusão, saberes docentes, significado da escola, pontos positivos, pontos 

de melhoria, formação docente e sugestões. O roteiro básico foi o mesmo para a comunidade 

e a equipe pedagógica, haja vista que todos os sujeitos têm a mesma formação (Pedagogia), 

mas ocupando cargos diferentes. 

 

4.3 A análise e a interpretação dos dados  

  

A análise dos dados deu-se de forma diferenciada, segundo as fontes de pesquisa e a 

natureza do material. Fez-se a análise documental dos dados que emergiram do PPPE da 
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escola, confrontando-os com as informações dos questionários e com as reflexões dos autores, 

conforme apresentado no último capítulo deste trabalho. 

Para análise dos dados coletados por meio de questionários, optou-se pela Análise de 

Conteúdo que, segundo Bardin,  

 

[...] é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 
(2004, p.37). 

 

Como discute a autora, a Análise de Conteúdo busca o conhecimento daquilo que está 

por trás das palavras sobre as quais se debruça na pesquisa, ou seja, busca outras realidades 

através das mensagens, sendo, portanto, um conjunto de técnicas apropriado para o trabalho 

com as respostas dadas aos questionários. 

A Análise de Conteúdo prevê cinco etapas: Pré-análise (conhecimento de tudo que foi 

levantado durante os questionários); seleção do material de análise que fundamentam a 

interpretação e reflexões dos autores que são consideradas importantes para a análise; a 

exploração do material coletado e o tratamento dos dados; Categorização; Exploração e 

tratamento dos dados: organização das unidades de contexto (expressões, frases e fragmentos 

de frases escritas pelos sujeitos pesquisados que auxiliam a construção de unidades de 

sentido) e elaboração de inferências, interpretação dos dados à luz do referencial teórico. 

Inicialmente, fez-se uma “leitura flutuante” de todo o material coletado (livros, artigos, 

PPPE da escola), e em especial das respostas dos questionários aplicados, para conhecimento, 

criação de familiaridade com ele e levantamento do que poderia contribuir para o estudo.  

De acordo com Bardin, a leitura flutuante é a “leitura intuitiva, muito aberta a todas as 

ideias, reflexões, hipóteses...” (2004, p.69) e representa o primeiro contato com o material a 

ser analisado. 

No momento de exploração, fez-se a análise textual que difere da “leitura flutuante” 

por ser a uma leitura feita com mais profundidade e que exige repetições até se esgotar a 

seleção das frases e palavras significativas do corpus6 de análise.  

Em outra etapa, verificou-se que nem todos os dados e as informações que emergiam 

dos questionários eram significativos para a pesquisa. Foi necessário identificar aqueles mais 

pertinentes, que fossem mais diretamente relacionados ao objeto da pesquisa (formação 

                                                           
6 Na perspectiva de Bardin, “o corpus é o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos 
procedimentos analíticos.” (2004, p.90). 
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docente para a educação do campo). Definiu-se, portanto, o corpus da análise de conteúdo, 

respeitando as regras da exaustividade, da homogeneidade e pertinência explicitadas por 

Bardin (2004). 

Em seguida, passou-se à etapa da categorização, “(...) classificação dos elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo 

os gêneros (analogia), com os critérios previamente definidos. ” (BARDIN, 2004, p.111). 

O tema, segundo Bardin (2004), é uma unidade de significação complexa de ordem 

psicológica, podendo constituir-se de uma afirmação ou alusão. A escolha do tema como 

unidade de registro justifica-se pelo fato de ser muito utilizado para estudar motivações de 

atitudes, de opiniões, de crenças, de valores. 

Os temas, as categorias e as subcategorias definidos a posteriori, conforme 

demonstrado no quadro 2 foram: 

 

Quadro 2 – Temas, categorias e subcategorias 

TEMA SUJEITOS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 D
O

 C
A

M
P

O
 

Pais e 
responsáveis 

 

Papel da escola Significado da escola 

Relação escola comunidade Participação na vida escolar 

Expectativa em relação ao trabalho 
desenvolvido na escola 

Professor, 
professoras, 
diretora e 
pedagoga 

escolar 

Escola do campo 

 

Importância da escola 

Aspectos positivos 

Aspectos de melhoria 

Justificativa para escolha da escola do 
campo 

Razões de ter escolhido a escola do 
campo para trabalhar 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 

Professor, 
professoras, 
diretora e 
pedagoga 

escolar 

 

 

 

 

Qualificação profissional   Profissionais com licenciatura plena 

Profissionais com bacharelado  

Profissionais com Pós-Graduação Lato 

Sensu 

Profissionais com Pós–Graduação 
Strictu Sensu 

Profissionais com Especialização 

Formação continuada em serviço Tempo de formação continuada ofertado 
pela escola 

Formação Inicial Qualidade da formação inicial 
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Formação específica para a escola do 
campo 

Aspectos relevantes 
S

A
B

E
R

E
S

 

Professor, 
professoras, 
diretora e 
pedagoga 

escolar 

 

Concepções que norteiam o trabalho 
pedagógico 

Escola 

Ensino 

Aprendizagem 

Avaliação 

Inclusão 

Competências necessárias à função ou 
cargo 

Características do bom profissional 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a identificação das unidades de contexto (segmentos das mensagens de 

diferentes locutores) fez-se o confronto com as reflexões dos autores que compõem o 

referencial teórico, com o objetivo de verificar o que os estudos tornam legítimo ou 

contradizem. 

A análise dos resultados deu-se a partir da interpretação das mensagens do corpus 

confrontadas com o referencial teórico que serviu de base para a análise de conteúdo. Foi o 

momento de análise reflexiva e crítica dos dados e das informações. 

Como parte relevante da pesquisa, os questionários incluíram perguntas que 

permitiram coletar dados significativos referentes à formação inicial e continuada da equipe 

pedagógica e ao modo como a comunidade percebe a escola.  

Os dados e informações que emergem dos questionários constam no quinto capítulo 

que trata da escola do campo pesquisada. 
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CAPÍTULO 5  A ESCOLA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG 

 

A rede de ensino do município de Itaúna conta com sete escolas do campo, todas 

localizadas a menos de vinte quilômetros de distância da área urbana, sendo quatro com 

funcionamento em tempo integral e três que funcionam apenas no turno da manhã. 

Para compreender a realidade da escola do campo, os profissionais que nela atuam e a 

comunidade assistida recorreu-se a dados, informações, reflexões e estudos, conforme 

descrito no quarto capítulo. 

À luz das reflexões dos autores que se dedicaram ao estudo do tema e do Projeto 

Político-Pedagógico da Escola (PPPE), analisou-se as respostas dos questionários dos 

profissionais e dos pais e/ou responsáveis pelos alunos. 

Conforme mencionado e especificado no capítulo anterior, estabeleceu-se, a partir da 

análise dos questionários dos profissionais da escola, três temas, dez categorias, dezessete 

subcategorias e vinte e sete unidades de contexto extraídas das frases e das expressões mais 

significativas para os objetivos da pesquisa. 

Escola do campo, saberes e formação são temas relacionados ao universo pesquisado 

(escola do campo), aos profissionais que nele atuam (professoras, professor, pedagoga escolar 

e diretora) e a formação docente, tendo sido escolhidos a posteriori. Quanto às categorias e 

subcategorias, elas também foram definidas depois da leitura das respostas mais relevantes 

dos questionários.  

 Apresenta-se, inicialmente, algumas considerações acerca da escola escolhida e do seu 

Projeto Político-Pedagógico, documento que norteia o trabalho na referida escola. 

 

5.1 Histórico: que escola é esta? 

 

A escola escolhida funciona em tempo integral, segunda a sexta-feira, no horário de 7 

às 17 horas. Embora funcione desde 1943, a escola somente foi reconhecida como escola 

municipal em 25 de outubro de 1974, através da Lei Municipal n. 1178. Em 14 de outubro de 

1978, a escola recebeu autorização legal de funcionamento.  

A escola fica às margens da rodovia 431, é cercada por sítios, fazendas e algumas 

indústrias (abatedouro de frangos, usina de beneficiamento, siderurgia) e o acesso à unidade 

de ensino dá-se exclusivamente pela rodovia. 

O prédio onde funciona foi construído em terreno doado por Ismael de Souza Arruda, 

um antigo morador do povoado. Trata-se de um terreno pequeno, sem perspectiva de 
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crescimento, considerando que a área construída (189,42 m) ocupa quase toda a área 

existente. São seis salas de aula, uma sala para biblioteca e para uso de secretaria e direção, 

uma sala destinada à informática onde existem seis computadores sem acesso à internet, um 

refeitório, uma cozinha, duas despensas, quatro banheiros, sendo dois femininos e dois 

masculinos. 

As atividades recreativas e festividades acontecem no pátio lateral da igreja, em frente 

à escola e também no salão que pertence à igreja, espaço destinado às reuniões de conselhos. 

Neste espaço são realizadas as reuniões com pais de alunos e outros eventos da escola 

(abertura do ano letivo, Dia Mundial da Água, Dia da Família, Dia da Educação Infantil, 

confraternização, encerramento do ano letivo). 

São oferecidos na unidade de ensino dois níveis de ensino: A Educação Infantil (pré-

escola) e Ensino Fundamental/anos iniciais, funcionando em 2018, do 2º período ao 5º ano na 

parte da manhã e o 1º período a tarde e o Projeto de Tempo Integral.  

A Escola conta em 2019 com 68 (sessenta e oito) alunos matriculados no ensino 

regular, sendo que destes, 33 (trinta e três) participam do Projeto Tempo Integral que oferece 

oficinas como Biscuit, Artes, Informática, Dever de Casa e Letramento. A partir de 2013, a 

escola aderiu ao Programa Mais Educação com novas propostas de trabalho, adaptando o seu 

currículo às oficinas do Tempo Integral.  

Há ainda uma turma multisseriada de 1º e 2º períodos da pré-escola (Educação 

Infantil).  

A comunidade escolar pesquisada é constituída de professoras, professor, diretora, 

pedagoga escolar, auxiliares de serviços gerais, crianças matriculadas e pais e/ou responsáveis 

pelas crianças. 

Conhecer o entorno da Escola Municipal Ismael de Souza Arruda e a comunidade 

escolar foi fundamental para a pesquisa. Saber quem são os sujeitos que habitam o espaço do 

campo, suas atividades laborais, como são constituídas as famílias das crianças, tudo isso 

contribui em grande medida para compreender a escola.  

 

5.2 O Projeto Político-Pedagógico: algumas reflexões 

 

O Projeto Político-Pedagógico constitui a identidade da escola. Nesse documento são 

apresentadas as metas, a história da comunidade e a filosofia da escola. Ele não deve ser 

entendido como um documento técnico, mas como um processo de construção que é 

organizado por sujeitos e que ao mesmo tempo traz a identidade desses sujeitos para que 
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possa ser problematizada na prática pedagógica, nos processos de gestão e na relação com a 

comunidade.  

Veiga (2003) traz o conceito de Projeto em sua origem, o qual vem do latim projectu, 

do verbo projicere, que significa “lançar adiante”. Para a autora, “o PPPE é um documento 

que não se reduz à dimensão pedagógica, nem muito menos ao conjunto de projetos e planos 

isolados de cada professor em sala de aula”. (p.11). 

O PPPE é um documento construído em todos os espaços e em todas as dimensões da 

escola, pois ele traz em sua essência a articulação dos sujeitos visando a uma proposta 

transformadora. 

Pires (2012) alerta que a construção do PPPE deve partir da análise do contexto do 

campo e da escola e da concepção de Educação do Campo, suas finalidades e princípios 

básicos, pois somente assim é possível identificar as características desse espaço e elaborar 

propostas pertinentes ao contexto em que essa escola se insere. 

De acordo com as informações contidas no projeto político-pedagógico da escola 

pesquisada, o documento é elaborado na própria escola, tomando como referência as 

orientações da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE/MG) repassadas pela 

Secretaria Municipal de Educação de Itaúna (MG) que o aprova e homologa.  

Observa-se que são poucas as diferenças do PPPE da escola para os de outras escolas 

da rede municipal, uma vez que os tópicos a serem contemplados são previamente definidos 

pela SEE/MG. Soma-se a isso a definição para toda a rede de ensino das formas de avaliação, 

referencial teórico-metodológico, escolha unificada do livro didático pela SEMEC.  

A participação das famílias e dos professores na elaboração do PPPE é mínima, 

restringindo-se à frequência em reuniões para entrega de resultados (“boletins”), algo que, ao 

que parece, também é comum a outras escolas do campo. Também não existem no documento 

nenhuma referência ao modelo de vida, aos saberes e às experiências das crianças e da 

comunidade. 

As diferenças dizem respeito ao histórico da escola (ano de criação e autorização de 

funcionamento), nível (níveis) de escolaridade ofertado (s), à quantidade de profissionais que 

nela atuam, às pautas dos encontros de formação continuada e ao estudo na própria escola e à 

organização das atividades do contraturno (tipos de oficinas a serem oferecidas pela escola).  

Destaca-se, dentre as metas estabelecidas pela escola: elevar o percentual de 

proficiência dos alunos do 3º ano do Ciclo da Alfabetização, de forma a deslocar os alunos de 

baixo desempenho para o nível intermediário, sem especificação de que proficiência se trata; 

100% dos alunos do 2º ano “lendo e compreendendo pequenos textos, produzindo pequenos 
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textos escritos e fazendo uso da leitura e escrita nas práticas sociais”; 100% dos alunos do 1º 

ano com atitudes e disposições favoráveis à leitura, conhecendo os usos e funções sociais da 

escrita, compreendendo o princípio alfabético do sistema de escrita, lendo e escrevendo 

palavras e sentenças; 100% dos alunos de baixo desempenho do 5º ano do Ciclo 

Complementar com desempenho recomendado; 100% dos professores participando de 

atividades de formação continuada promovidas pela Superintendência Regional de Ensino 

(SRE), pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) ou mesmo pela escola, 

utilizando em sala de aula práticas pedagógicas inovadoras; 100 % das famílias dos alunos 

envolvidas nas ações realizadas pela escola e 100% das ações pedagógicas planejadas 

implementadas com sucesso. 

O PPPE para a escola do campo deve ser elaborado buscando atender as 

especificidades e particularidades desse cenário. Nessa perspectiva Caldart (2004b, p. 16) 

destaca que este desafio se desdobra em três tarefas combinadas: manter viva a memória da 

Educação do Campo, por meio da construção e reconstrução pelos seus próprios sujeitos; 

identificar as dimensões fundamentais da luta política; e seguir na construção do PPPE da 

Educação do Campo. 

A determinação para que todas as escolas elaborem seu projeto político-pedagógico 

(PPPE), foi instituída por via legal através da LDB 9394/96, a qual determina que todos os 

professores, funcionários e comunidade sejam os autores desse projeto. Toda escola precisa 

ter esse documento, entre ranços e avanços, é fato concreto a sua existência nas instituições, 

desde a educação infantil, até os cursos de pós-graduação, colégios, institutos e universidades.  

Veiga ao apresentar as características do PPPE, afirma que este é um momento que 

direciona um “movimento de batalha para a efetivação da democratização escolar que não 

esconde as dificuldades e os pessimismos da realidade educacional, mas não se deixa levar 

por esta, procurando enfrentar o futuro com esperança em busca de novas possibilidades”. 

(2003, p 276). 

 

5.2.1 O PPPE e a concepção de educação 

 

A concepção de educação apresentada no PPPE muito se aproxima da que se defende 

nesta pesquisa para a escola do campo, uma vez que se volta para os aspectos afetivos, 

sociais, éticos e cognitivos: 
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[...] considerar o homem no seu plano físico e intelectual, consciente das 
possibilidades e limitações, capaz de compreender e refletir sobre a realidade do 
mundo que o cerca, podendo considerar seu papel de transformação social como 
uma sociedade que supere nos dias atuais a economia e a política, buscando 
solidariedade entre as pessoas, respeitando as diferenças individuais. (2018, p. 15) 

 

Entretanto, a proposta de educação para a escola do campo não se encontra delineada 

no documento, ou seja, currículo, prática e à formação dos professores do campo já estão 

definidos, não atendendo às peculiaridades da escola e da comunidade na qual a escola está 

inserida. 

 

5.2.2  O PPPE e a concepção de currículo escolar  

 

O PPPE apresenta uma concepção de Currículo Escolar: “conjunto de valores e 

práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social, 

contribuindo, intensamente, para a construção de identidades socioculturais do educando” 

(2018, p. 17). 

Segundo o documento, a concepção de currículo requer que a organização escolar, os 

planos, a metodologia de ensino, as formas de avaliação da aprendizagem, as relações entre os 

atores que participam do processo educacional e todas as variáveis implícitas nele tenham o 

aluno com centro do processo ensino e aprendizagem.  

Interessante observar que há, neste aspecto, uma incoerência entre o que se defende e 

o que é praticado, pois a definição do perfil do aluno segue uma lógica urbanocêntrica tão 

criticada por autores como Arroyo (1999) e Fernandes (2005), por desconsiderar o campo 

como espaço de experiências e vivências singulares. 

 

5.2.3 O PPPE e a aprendizagem dos alunos e alunas 

 

A aprendizagem de alunos e alunas é compreendida como um “processo pelo qual as 

competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos ou valores são adquiridos ou 

modificados, como resultado de estudo, de experiência, de formação, de observação e 

raciocínio” (2018, p. 16).  

De acordo com o PPPE, a escola busca evidenciar a contextualização, a 

interdisciplinaridade e a transversalidade.  

As formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos 

devem permitir aos alunos a compreensão mais ampla da realidade. Na perspectiva da 
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interdisciplinaridade, “todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros 

conhecimentos e a contextualização requer a concretização dos conteúdos curriculares em 

situações mais próximas e familiares aos alunos” (2018, p. 17). 

A transversalidade, conforme o documento, é uma “forma de organizar o trabalho 

didático - pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas 

ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas” (2018, p.16). 

O PPPE da escola propõe uma aprendizagem significativa, desenvolvendo atividades 

pedagógicas que englobam as instâncias do aprender: corpo, afetividade e cognição, 

valorizando as vivências dos alunos como forma de reflexão que gera a ação.  

O documento faz também referência às maneiras e os ritmos de aprendizagem de cada 

aluno, defendendo que “todo aluno é capaz de aprender desde que lhe sejam oferecidas 

situações significativas, contextualizadas, sistematizadas, com intervenções pedagógicas, 

quando necessárias, e com a mediação constante do professor” (2018, p 16).  

Entretanto, o termo “contextualizadas” pressupõe a elaboração e a implementação de 

um currículo que considere as especificidades da escola do campo, uma formação em serviço 

e continuada para professores de forma que estes conheçam a escola do campo e seu entorno. 

Como oferecer situações contextualizadas com uma mesma matriz curricular pensada para 

todas as escolas da rede?  

 

5.2.4 O PPPE e a avaliação da aprendizagem  

 

A avaliação da aprendizagem apresentada no PPPE tem “função diagnóstica, 

formativa, investigativa, indicadora de intervenções pedagógicas, pressupondo uma 

diversidade de instrumentos que devem aferir as competências e habilidades consolidadas 

pelos alunos” (2018, p. 16). 

De acordo com o PPPE, a avaliação tem como objetivo diagnosticar a aprendizagem e 

direcionar o ensino de forma a propiciar ao aluno o desenvolvimento de forma sólida, da sua 

identidade, da capacidade intelectual, do pensamento autônomo e da consciência crítica, para 

que possa compreender e participar ativa e produtivamente na sociedade.  

Embora haja uma intervenção dos órgãos centrais como SEMEC, SEE/MG e MEC nas 

formas de avaliar a aprendizagem, ainda há espaço para definição de critérios de avaliação 

realizadas pela escola.  
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A escola do campo pode adotar critérios próprios para a avaliação das crianças, 

entretanto, não costuma fazê-lo devido à grande demanda imposta pelas avaliações externas, 

as avaliações diagnósticas e qualitativas ficam comprometidas. 

As crianças são submetidas a avaliações elaboradas pela SEMEC, sendo três 

avaliações para a pré-escola e duas para o ensino fundamental aplicadas anualmente. Elas 

também são submetidas a simulados aplicados semanalmente, com o objetivo de levantar as 

habilidades e competências consolidadas ou não. Além dessas avaliações, são aplicadas as 

avaliações externas.  

A avaliação, a julgar pelas respostas dos professores, ainda não cumpre sua função 

diagnóstica e indicadora de intervenções, pois tem sido colocada no centro do trabalho 

docente, relegando a segundo plano o processo ensino e aprendizagem. Tal como praticada, 

essa avaliação não é ideal, pois deixa de ser significativa. 

Abramowicz (1996) afirma que uma proposta avaliatória significativa é aquela penetra 

nos significados, nas ideologias, nos valores de alunos e professores e na escola em geral, 

destacando ainda que a avaliação da aprendizagem deve assumir um caráter mais humano, 

mais justo, mais sensível e também mais criativo. 

A despeito da importância da avaliação, percebe-se que a quantidade de avaliações a 

que as crianças são submetidas compromete o trabalho de investigação e de reflexão sobre a 

prática. A avaliação deixou de ser um meio, um processo, para tornar-se um fim, reduzindo-se 

a instrumentos, a testes padronizados, a “rankeamento” que aponta melhores resultados sem 

que isso resulte em melhoria do ensino.  

 

5.2.5 Organização curricular e didático-pedagógica  

 

O PPPE define a Organização Curricular e Didático-Pedagógica como “conjunto de 

decisões coletivas, necessárias à realização das atividades escolares, para garantir o processo 

pedagógico da escola”. (2018, p.16). 

Importante salientar que a organização curricular é definida pela SEMEC, com base na 

matriz adotada pela SEE/MG e pela 12ª. SRE, o que limita a participação dos professores e 

das escolas. Entretanto, o espaço é aberto aos professores e às escolas no que tange a escolha 

de procedimentos, estratégias e técnicas de ensino. 

Ao fazer a interface entre PPPE e respostas dos sujeitos ao questionário, observa-se 

que a participação da comunidade na construção do documento é nula ou quase isso.  Pais 

e/ou responsáveis desconhecem o documento, como boa parte dos professores. 
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Como afirma Arroyo,  

 

A comunidade escolar pode definir um Projeto Político-pedagógico desde que não saia dos 
trilhos, das grades, das disciplinas, das cargas horárias, do número de alunos-turma. Das aulas 
de 50 minutos, da condição aulista, etc. Que liberdade pedagógica cabe nesses cercados, 
gradeados. Normatizados? Passarinho pode voar, mas sem sair da gaiola. (2002, p. 145) 

 

 5.3 A escola do campo na perspectiva de pais e/ou responsáveis 

 

Os pais e/ou responsáveis são parte constituinte da comunidade escolar e, por isso 

mesmo, têm muito a dizer sobre a escola do campo. Deu-se voz e vez aos sujeitos pesquisados 

que responderam a algumas perguntas sobre a escola do campo em que seus filhos estudam.  

O procedimento para análise das respostas dos questionários dos pais e/ou 

responsáveis é o mesmo adotado para análise dos demais questionários. Após a análise das 

respostas, definiu-se um tema (Escola do Campo), duas categorias (Relação 

escola/comunidade escolar e Papel da escola do campo) e as subcategorias (Participação da 

comunidade na vida escolar dos filhos, relação entre a comunidade e a equipe da escola, 

importância da escola para a comunidade e expectativa dos pais em relação ao trabalho 

desenvolvido na escola. 

As informações coletadas ajudaram a delinear o perfil das pessoas que compõem a 

comunidade de pais e responsáveis pelas crianças matriculadas da Escola Municipal “Ismael 

de Souza Arruda”. Através de gráficos, são apresentados alguns dados como: estado civil, 

profissões e nível de escolaridade dos responsáveis.  

Constata-se que apenas alguns pais acompanham o desenvolvimento escolar dos 

filhos, vários procuram a escola para obterem informações sobre a vida escolar dos filhos e 

poucos pais não procuram e não atendem aos convites da escola.  

As organizações familiares, por exemplo, são diversificadas: em sua maioria os pais 

são casados, tendo ainda uma porcentagem significativa de amasiados e solteiros, como 

mostra o gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Estado civil dos pais e responsáveis 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As crianças matriculadas na Escola Municipal “Ismael de Souza Arruda” pertencem a 

famílias compostas de trabalhadores, assalariados, tanto os pais quanto as mães. A partir das 

respostas, obteve-se informações sobre a ocupação dos pais (gráfico 2) e das mães das 

crianças matriculadas na escola que são apresentadas no gráfico 3. 

Os pais (40%), trabalham nas propriedades rurais, conforme mostra o gráfico e as 

mães, em sua maioria (51%), trabalham em casa ou cuidam da limpeza da casa dos 

proprietários de fazendas, chácaras ou sítios. Os que não são trabalhadores ou trabalhadoras 

rurais são funcionários e funcionárias de empresas localizadas perto da escola nas mais 

diversificadas funções. 

A não participação dos pais e responsáveis é justificada por eles, na maioria das vezes, 

pela falta de tempo. Pais e responsáveis alegam que os horários não são compatíveis com os 

da escola. Conforme demonstrado no gráfico, o horário de trabalho, em princípio, é um 

dificultador que interfere na participação das famílias na escola.  

No entanto, a reflexão que se faz é que a maioria dos pais e responsáveis também não 

participa das atividades extraescolares como atividades para casa, pesquisas, entre outras. 

Cabe à escola refletir sobre qual é o papel dos pais e responsáveis neste processo, 

identificando principalmente quem é essa família que a escola atende, quais são as suas 

prioridades, as suas necessidades e o que é possível fazer. São questionamentos que alertam a 
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escola para pontos importantes a serem cuidadosamente considerados quando se programa ou 

se espera a participação efetiva e o envolvimento de pais. É necessário conhecer e entender a 

essa realidade. 

 

Gráfico 2 – Profissões dos pais  

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Gráfico 3 – Profissão das mães 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Indagou-se os pais e /ou responsáveis sobre as atividades das crianças quando se 

encontram fora da escola e sobre o acesso a bens culturais. De acordo com os respondentes, as 

crianças têm acesso à televisão e rádio como meios de informação, mas em relação a livros e 

a outros bens culturais, esse acesso fica restrito ao ambiente escolar. As crianças, segundo 

eles, não frequentam teatro, cinema ou outros eventos, principalmente pelo fato de morarem 

no campo.  

A partir das respostas dos questionários aplicados, observa-se que os pais ou 

responsáveis pelos alunos são, em sua maioria, assalariados e com nível de escolaridade 

equivalente aos anos iniciais do ensino fundamental, conforme nos mostra o Gráfico 4. 

Esse é um fator que merece uma investigação mais profunda. Alguns pais com quem 

se teve a oportunidade de conversar vibram com as possibilidades que a escola pode oferecer 

aos filhos. Alguns deles não sabem ler ou são analfabetos funcionais; entretanto, é possível 

inferir que eles têm a noção de que, através da educação, “a vida” pode melhorar, e de que 

reconhecem, em alguma medida, a condição de subserviência e de opressão em que vivem. 

 

Gráfico 4 – Nível de escolaridade dos responsáveis 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Dentre as perguntas dirigidas aos pais e/ou responsáveis, estão as que se referem à 

importância que a comunidade atribui à escola do campo e à relação entre a comunidade e 

esta escola.  Os pais e/ou responsáveis revelam qual é papel da escola, que tipo de relação que 
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mantêm com a instituição e como participam da vida escolar das crianças.  As respostas a 

essas perguntas foram transformadas em unidades de contexto que são trechos de falas e 

depoimentos dos pais e/ou responsáveis a serem analisados à luz da teoria de Bardin (2004). 

Essas unidades de contexto foram distribuídas de acordo com o tema, a categoria, a 

subcategoria, conforme apresentado no quadro 3.  

 

Quadro 3 – Concepções dos pais e responsáveis sobre o papel da escola e participação na 

vida escolar dos filhos 

T
E

M
A

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS UNIDADES DE CONTEXTO 

E
S

C
O

L
A

 D
O

 C
A

M
P

O
 

 Papel da escola 
do campo   

 Significado da escola 
para os pais e/ou 
responsáveis 

“Muito importante. ” 
“Lugar de aprendizado e sucesso, bom futuro. ” 
 “Base para a vida. ” 
“Preparo para o cidadão do bem. ” 
“Lugar apropriado e de coisas boas. ” 
“Lugar onde se começa a ser inteligente. ” 
“Segunda casa para meus filhos. ” 
“Primeiro lugar na vida de nossos filhos. 
“Lugar que ensina valores decentes. ” 
 “Lugar onde decidimos o que queremos ser para o resto da 
vida, futuro profissional. ” 
“Lugar onde se aprendem e se reconhecem como ser 
humano...” 

Relação entre a 
escola e a 
comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Participação da 
família na vida 
escolar dos filhos 

“Participando das reuniões” 
“Perguntando a ele sobre o que aconteceu na escola e 
através dos deveres e atividades” 
“Perguntando aos professores” 
Incentivando a ir para a escola” 

 Expectativa dos pais 
em relação ao 
trabalho 
desenvolvido na 
escola 

“Lugar de respeito, aprendizagem, ensino, futuro melhor, 
bom emprego” 
“Valores para viver em sociedade, conhecimentos, base 
para se chegar à universidade. ” 
“Que aprenda tudo que tem direito, pessoa de respeito, 
inteligente, educado, bom e preocupado com o próximo, de 
caráter. ” 
“Escrever e ler. ” 
“Aprender para a vida, ser alguém na vida, que mostre um 
caminho...” 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observando as unidades de contexto, é possível inferir que a comunidade em geral 

concebe a escola com um espaço físico importante, um bem patrimonial, que está a serviço do 

povo que vive no seu entorno. Entretanto, os respondentes demonstram que pouco ou nada 
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sabem sobre o projeto pedagógico da escola, o que se aprende ali, quais são as professoras ou 

o professor das crianças e outras questões voltadas para o pedagógico. 

Chama a atenção, entretanto, uma das respostas dos pais à pergunta sobre o que 

pensam a respeito da escola do campo: “Lugar onde se começa a ser inteligente. ” Percebe-se 

que o respondente leva em conta que a criança assemelha-se a uma folha em branco a ser 

“preenchida” pela escola, ignorando até mesmo a existência de outros espaços formadores. 

Alguns respondentes depositam na escola do campo seus sonhos e expectativas, 

concebendo-a como lugar onde se constrói “bom futuro”, “futuro profissional” e “base para a 

vida”. Outros falam sobre a escola do campo de forma afetiva: “segunda casa”, “primeiro 

lugar na vida dos filhos”, demonstrando que reconhecem o papel da escola como instituição 

parceira da comunidade. 

Entretanto, cabe uma reflexão a esse respeito, pois, como advertem Dias e Noffs, “a 

escola não tem como atender todos os encaminhamentos de questões singulares que 

inviabilizam ou dificultam a aprendizagem” (2016, p.109). 

A despeito do valor que as famílias atribuem à escola, observa-se que a participação 

na vida escolar das crianças é muito tímida. Há pais, por exemplo, que consideram participar 

pelo simples fato de incentivar a ida dos filhos à escola, acompanhar os deveres de casa, 

perguntar sobre o que se passou na escola e frequentar reuniões para as quais são convocados. 

Eles não fazem menção às atividades pedagógicas e aos eventos desenvolvidos no interior da 

escola nem ao Projeto Político-pedagógico. 

Dos pais que responderam ao questionário, três participam do Colegiado da escola, 

mas não fizeram referência a esse fato durante a aplicação dos questionários.  

As expectativas que alguns pais têm em relação à escola do campo são básicas: 

“Escrever e ler”, que sirva de “base para chegar à universidade”, que mostre o caminho para 

os filhos e os tornem pessoas de bem. Outros pais mencionam que esperam que a escola dos 

filhos trabalhe atributos e valores como respeito, educação, “preocupação com o próximo” 

(solidariedade), bom caráter. 

É necessário que o PPPE articule o envolvimento das famílias e da escola em um 

diálogo que possibilite conhecer, dar sentido e entender as especificidades destas duas 

instituições que protagonizam a educação do campo.  
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5.4 Escola do campo, saberes e formação: o diálogo com professoras, professor, 

pedagoga escolar e diretora  

 

A equipe da escola é grande, se comparada à quantidade de crianças matriculadas, um 

total de 64. Ela é composta de 1 diretora, 2 professoras da Educação Infantil, 6 professoras e 1 

professor do Ensino Fundamental, 1 professora de apoio pedagógico que atua no Programa de 

Intervenção Pedagógica (PIP), 1 professor de Educação Física, 2 estagiárias do curso de 

Pedagogia, 03 oficineiros que atuam nas oficinas de informática, biscuit e artes, 1 pedagoga 

escolar, 1 cantineira e 2 auxiliares de serviços gerais. As perguntas dos questionários foram 

dirigidas à equipe pedagógica composta de 1 professor, 6 professoras, 1 diretora e 1 pedagoga 

escolar. 

No que se refere à situação funcional dos membros da equipe pedagógica, os 

profissionais da escola são funcionários e funcionárias efetivos e designados, sendo que o 

maior percentual (72%) corresponde a efetivos. Este dado coloca em evidência uma 

informação importante, boa parte dos sujeitos que atuam na escola possui uma trajetória de 

formação significativa. 

 

Gráfico 5 – Situação funcional dos membros da equipe pedagógica 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Duas indagações foram dirigidas para as professoras, professor, diretora e a pedagoga 

escolar da escola, ambas relacionadas ao perfil profissional (idade, nível de escolaridade e 

outras questões), à função exercida, à atividade profissional propriamente dita. 

Em relação ao nível de escolaridade, infere-se que a qualificação das professoras e 

professor é muito boa, considerando que a titulação inferior é Licenciatura Plena (Pedagogia). 

Não há na equipe pedagógica da escola profissionais com a habilitação mínima exigida 

(Ensino Médio, na modalidade Normal), como se pode verificar no quadro 4. O nível de 

escolaridade dos profissionais que atuam em uma escola pressupõe um diferencial que 

poderia definir a qualidade do ensino e, consequentemente, a qualidade da aprendizagem. 

 

Quadro 4 – Nível de escolaridade da equipe pedagógica 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Quanto à idade dos profissionais, observa-se que esta varia de 20 a 60 anos, sendo que 

o maior percentual (34%) se concentra na faixa etária de 41 a 50 anos conforme mostra o 

gráfico 6. Esse é um dado importante que permite relacionar a formação continuada ao ciclo 

vital dos professores e professoras.  

Codinome 

Nível de escolaridade 

Ensino superior Licenciatura plena 
Pós-graduação lato 

sensu 

Pós-graduação 
stricto sensu 
(mestrado) 

Paula 
Psicologia 
Pedagogia 

Sim 
Psicopedagogia 

 
Educação 

Genine Pedagogia Sim Psicopedagogia  

Maria Pedagogia Sim 
Psicopedagogia 

 
 

Carina Pedagogia Sim   

Áurea Pedagogia Sim Educação infantil  

Lorena 
Pedagogia 

Letras 
Sim Educação infantil  

Jaques Pedagogia Sim 
Tradutor e 

Intérprete de 
Libras 

 

Márcia Pedagogia Sim Psicopedagogia  

Felícia Pedagogia Sim Psicopedagogia  
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Garcia (1999), aponta que essa evolução do professor corresponde à idade biológica 

de acordo com o tempo de carreira e os anseios que o acompanham em cada período. Nesse 

sentido pode-se inferir que para cada etapa deste ciclo existe uma prática diferente. (p.62) 

De acordo com Sikes (1985) apud Garcia (1999), professores e professoras passam 

por várias etapas de vida durante a sua profissionalidade docente: 

 

1ª Etapa: 21 aos 28 anos de idade – É uma fase de exploração das possibilidades da 
vida adulta, e de início de uma estrutura estável de vida. Os problemas de disciplina 
são os que mais preocupam os professores, pois há ausência de autoridade. Também 
há uma preocupação com os conteúdos a serem ensinados. 2ª Etapa: 28 aos 33 anos 
de idade – Transição. É a fase da estabilidade no posto de trabalho para uns e a 
procura de um novo emprego para outros. Nessa fase, os professores começam a 
ficar mais interessados no ensino e nas formas de ensinar bem mais que nos 
conteúdos. 3ª Etapa: 30 aos 40 anos de idade – Período em que os professores se 
encontram com grande capacidade física e intelectual. É uma fase de estabilização, 
normalização, na qual os professores tentam ser mais competentes no seu trabalho, 
às vezes até querendo uma promoção. No caso das mulheres, origina-se um período 
de tensão por causa da maternidade. 4ª Etapa: 40 aos 50 anos de idade – É a fase em 
que os professores já se adaptaram a sua maturidade, adotando novos papéis no 
sistema educativo. São os professores que mantem os princípios e costumes da 
escola. Isso porém não acontece com todos. Há algumas exceções. 5ª Etapa: 50 aos 
55 anos – Jubilação. É a fase de preparação para a jubilação ou aposentadoria. Nessa 
fase, alguns professores diminuem a disciplina e as suas exigências em relação aos 
alunos (p. 63 e p. 64). 

 

É preciso destacar que, no grupo de professor e professoras da escola pesquisada, a 4ª 

etapa citada por Garcia (1999) representa 34% dos docentes, identificando-os como 

profissionais que mantêm os princípios e costumes da escola.  

 

Gráfico 6 – Faixa Etária da equipe pedagógica 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O gráfico 7 mostra outro dado importante que é o tempo de serviço na docência. 

Observou-se que a maioria possui mais de 20 anos de trabalho no cargo de professor, o que 

correspondente a 34 % do total de respondentes. 

 

Gráfico 7 – Tempo de serviço na docência 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Perguntados sobre o tempo de serviço na escola pesquisada, a grande maioria (no 

caso, 5 dos 9 respondentes) informou que é de 2 a 4 anos. No gráfico 9, foram registrados os 

dados que emergiram das repostas das professoras e do professor. 

 

Gráfico 8 – Tempo de serviço na escola  

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Pressupõe-se que a maioria dos professores conhece a realidade da escola e o seu 

entorno, considerando que 67% atuam na escola há dois anos ou mais. Entretanto, o tempo 

nem sempre é garantia de que esses sujeitos se apropriaram dessa realidade. 

No quadro 5, encontram-se as categorias, as subcategorias e as unidades de contexto 

que levam à percepção de que os sujeitos pesquisados têm da escola do campo. 

 

Quadro 5 – Análise de conteúdo das respostas da equipe pedagógica às perguntas sobre 

importância da escola, aspectos positivos e de melhoria da escola e a escolha da escola do 

campo para atuação. 

T
E

M
A

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE CONTEXTO 

 

E
S

C
O

L
A

 D
O

 C
A

M
P

O
 

 Escola do 
campo  

 Importância da escola 
do campo para os 
profissionais que 
atuam na escola 

 “Envolvimento” (Maria) 
 “Lugar de convivência, de partilha, lugar onde todos estão 

engajados para proporcionar o melhor para nossos alunos. 
” (Genine) 

 Possibilidade de criar, de experimentar, de opinar...” 
(Paula) 

 “Instrumento para fazer a ruptura entre o saber e o fazer” e 
“Posso fazer a diferença na vida de meus alunos” (Lorena) 

 “...um local onde me realizo profissionalmente e 
pessoalmente. ” (Carina) 

 “Espaço para convivência e aprendizado” (Áurea) 
 “Oportunidade de realização pessoal, de efetivo trabalho 

exercido com afetividade que resulta em experiências 
únicas e satisfatórias.” (Jaques) 

 “Importante para a comunidade.” (Marcela) 
 “Espaço de transformação humana, social e política” e 

“Transformar em alguém melhor...” (Felícia) 
 Aspectos positivos  “Tranquilidade e clima organizacional” (Maria) 

 “Encontro, amizade. Lugar onde aprendemos a conviver.” 
(Genine) 

 “A possibilidade de renovar as relações a cada ano, e 
sempre realizar propostas diferentes e inovadoras” (Paula) 

 “Relação professor/aluno/colegas de trabalho” (Lorena) 
 “Tranquilidade, união da equipe e a amizade entre todos”. 

(Carina) 
 “Relacionamento” (Áurea) 
 “Profissionalismo e seriedade de cada profissional 

envolvido em cada etapa do ato de ensinar.” (Jaques) 
 “Profissionalismo e seriedade de cada profissional 

envolvido em cada etapa do ato de ensinar.” (Marcela) 
 “Algo essencial em minha vida” (Felícia) 
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 Aspectos para 
melhoria 

 “Espaço físico” (Maria) 
 “Falta de compromisso familiar com a frequência dos 

alunos” (Genine) 
 “Espaço externo coberto” (Paula) 
 “Espaço físico” (Lorena) 
 “Espaço físico” (Carina) 
 “Estrutura física” (Áurea) 
 “Espaço físico” (Jaques) 
 “Espaço físico” (Marcela) 
 “Na escola do campo, é negado muitos direitos humanos, 

sociais e políticos. Ela sofre prejuízo em se tratando de 
direitos.” (Felícia) 

 

 Justificativa 
para escolha da 
Escola do 
Campo  

 Razão (ões) de ter 
escolhido esta escola 
para trabalhar 

 “Inicialmente pelo número de alunos, posteriormente pela 
educação e tranquilidade dos alunos e familiares.” (Maria) 

 “Escolhi por ser a escola do campo aconchegante, ficamos 
mais próximas dos alunos, é quase uma aula particular, e é 
mais tranquilo e menos estressante.” (Genine) 

 “A escola do campo se preocupa com a formação integral 
do aluno. Sou valorizada, meu trabalho é reconhecido e 
consigo obter bons resultados. Às vezes não é fácil por ser 
turma multisseriada” e “Nem sempre contamos com o 
apoio da família.” (Paula) 

 “Por causa dos costumes e boa moral. Famílias receptivas, 
e as crianças muito mais educadas” e “Poderia fazer a 
diferença na vida deles, mas eles que fizeram na minha.” 
(Lorena) 

 “Não foi planejado vir para essa escola. Fui remanejada 
onde tinha vaga, mas me apaixonei pela escola, pela equipe 
e pela comunidade” (Carina) 

 Áurea, Jaques, Marcela e Felícia não responderam 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os profissionais da escola têm percepções um pouco diferentes das que são discutidas 

pelos autores com os quais se dialogou, embora haja alguns pontos comuns. Para as 

professoras e o professor, a escola do campo representa um espaço de convivência, de 

partilha, de aprendizado, de transformação, “de experimentar, de opinar...”, de “transformação 

humana, social e política” onde se pode “fazer a diferença”, de “realização profissional”.   

Realização, transformação, partilha, aprendizado são palavras que indicam que os 

profissionais acreditam no poder transformador da escola, no caráter político da educação e na 

educação como forma de intervenção no mundo, conforme adverte Freire. (1997).  

Os respondentes falaram sobre os aspectos que julgam positivos em relação à escola 

em que trabalham e à equipe. Alguns deles apontaram como pontos positivos a “tranquilidade, 

o clima organizacional”, a convivência, a “relação professor/aluno/colegas de trabalho”, todos 

eles ligados às emoções, à afetividade. 

Também foram citados alguns pontos de melhoria, destacando-se a estrutura física 

como um dos principais aspectos merecedores de atenção. Oito dos nove sujeitos apontaram o 
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espaço físico como ponto de melhoria, sendo que um deles mencionou a necessidade de uma 

área externa coberta. 

Houve também outras respostas que merecem ser analisadas: a falta de compromisso 

das famílias com a frequência às aulas, a negação de direitos humanos, sociais e políticos.  

Felícia, ao se referir aos direitos que são negados aos estudantes da escola do campo, levanta 

uma questão fundamental para a reflexão sobre o papel da escola e sobre o papel das 

professoras e professor. A professora da pré-escola aponta a turma multisseriada como um 

problema que afeta o trabalho docente. 

Perguntados sobre os motivos que levaram à escolha da escola para trabalharem na 

escola do campo, obteve-se algumas respostas interessantes. Um dos respondentes afirma que 

a escolha da escola do campo deveu-se ao fato de ser a escola do campo “... aconchegante, 

ficamos mais próximas dos alunos, é quase uma aula particular, e é mais tranquilo e menos 

estressante.”  Para uma das professoras, “a escola do campo se preocupa com a formação 

integral do aluno. Sou valorizada, meu trabalho é reconhecido e consigo obter bons 

resultados”. 

De acordo com algumas respostas sobre essa escolha, a ida para a escola do campo 

não foi motivada pelo interesse pela escola propriamente dita, pelo desejo de “fazer a 

diferença” nesse espaço. Pelo contrário, a maioria da equipe pedagógica foi atraída pelas 

“facilidades” que essa escola oferece: tranquilidade, número reduzido de alunos por turma, 

aconchego e outros. 

Uma das respondentes explicou que não planejou trabalhar na escola do campo e que a 

ida para essa escola deve-se à única vaga que lhe foi disponibilizada, ressaltando, entretanto, 

que se apaixonou pela escola, pela equipe e pela comunidade. Uma das respondentes 

acrescentou que “poderia fazer a diferença na vida deles, mas eles que fizeram na minha. ” 

Outra respondente declarou que a escola do campo é “mais tranquila”, uma escola 

diferenciada das demais que se localizam na zona urbana.  

As respostas sobre a relação comunidade/escola também foram objeto de análise.  

Dentre as respostas obtidas, encontra-se uma que faz referência à comunidade na qual a escola 

está inserida, aos “bons costumes e boa moral” e à receptividade da escola e dos pais. 

Encontra-se subentendida nas respostas a ideia de que é melhor trabalhar na escola do campo, 

apesar dos problemas como deslocamento casa/escola, multisseriação, precariedade da 

formação docente, aspectos que os próprios sujeitos apontam como negativos.  

As justificativas podem ser ratificadas pela reflexão posta por Arroyo (2002).  O autor, 

ao abordar a opção que se faz pelo magistério enfatiza que “ser professora, professor, projeta 
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uma determinada cosmovisão que está incorporada a esse ofício. A condição de vida está 

presente em nossa escolha ou condiciona nossas escolhas.” (p.126). 

Sobre a formação, tema principal da pesquisa, os sujeitos fizeram algumas afirmações 

interessantes, como apresentados no quadro 6. 

 

Quadro 6 – A formação inicial e continuada da equipe pedagógica 

T
E

M
A

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE CONTEXTO 

 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 

 Qualificação 
profissional 

 Profissionais com 
Licenciatura Plena 

 Profissionais com 
Bacharelado 

 Profissionais com 
Pós-Graduação Lato 
Sensu 

 Profissionais com 
Pós-Graduação 
Stricto Sensu 

 Profissionais com 
Especialização 

“Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-Graduação” 
(Maria) 
“Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-Graduação” 
(Genine) 
“Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-Graduação” 
(Lorena) 
“Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-Graduação” 
(Áurea) 
“Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-Graduação” 
(Jaques) 
“Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-Graduação” 
(Marcela) 
“Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-Graduação” 
(Felícia) 
“Licenciatura Plena em Pedagogia” (Carina) 
 “Licenciatura Plena em Pedagogia e Mestrado em 
Educação (Paula)” 

 Formação 
Inicial 

 Qualidade da 
formação inicial 

“Insuficiente, oferecendo apenas suporte teórico 
ultrapassado” (Carina) 
“A graduação me ofereceu alguns conhecimentos teóricos, 
e a possibilidade de estagiar que promoveu oportunidades 
de vivenciar na prática os conteúdos acadêmicos” (Maria) 
“Levavam apenas material teórico que não suscitavam 
debates e discussões” (Paula) 
“O magistério tinha foco na prática, como colorir histórias 
mudas e produzir material que a gente não conhecia e 
observar aulas sem diálogo.” (Felícia) 
“Fui bem preparada, pois ia à escola todos os dias. Eu era 
estagiária remunerada.” (Lorena) 
“Pedagogia me preparou parcialmente, poucos professores 
com didáticas interessantes.” (Marcela) 
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 Formação 
específica para 
a escola do 
campo 

Aspectos relevantes “Preparar o professor para ler a realidade do aluno e saber 
ensinar de acordo com as especificidades do campo.” 
(Carina) 
“Formação específica para cada fase de sua profissão” 
(Marcela) 
“Conhecer a realidade do aluno” (Lorena) 
“Contexto cultural dos alunos, vivências dos alunos 
alinhadas aos conteúdos” (Maria) 
“Formação ética desenvolvendo a sensibilidade e o 
compromisso humano, quebra de paradigmas, espírito de 
adequação” (Felícia) 
“Formação para lidar com as especificidades da escola do 
campo, como salas multisseriadas, e melhorar o acervo 
cultural da escola do campo.” (Paula) 

 Formação 
continuada/em 
serviço 

  

 Tempo de formação 
contínua ofertado 
pela escola 

“Não” (Maria) 
“Não. Poderia dispensar os alunos para os professores se 
reunirem” (Genine) 
 “Usamos bem o tempo, mas é preciso continuar em casa, 
pois a formação é individual. ” (Paula) 
“Não” (Lorena)  
O tempo é pouco e os assunto não são pertinentes”, 
“Oficinas que ensinam os professores estratégias e técnicas 
de ensino. ” (Carina) 
“Não vivenciei um tempo destinado a formação” (Áurea) 
“Satisfatório, havendo qualidade não há necessidade de 
muito tempo. ” (Jaques) 
“O módulo não é suficiente” (Marcela) 
Não. Falta planejamento por parte de quem promove e 
comprometimento por parte dos destinatários. ” (Felícia) 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Analisando as unidades de contexto, percebe-se que a maioria dos profissionais tem 

como formação inicial o curso de Pedagogia e que a “educação do campo” como modalidade 

de ensino não recebe atenção especial nos cursos de formação; melhor dito, os sujeitos 

reconhecem que não foram preparados para atuar na educação do campo. Mesmo aqueles que 

possuem mais tempo de experiência reconhecem que é no cotidiano da sala de aula que 

aprendem “o que” e “como” ser professores da escola do campo.  

Os sujeitos foram indagados sobre a formação inicial, continuada e sobre os encontros 

pedagógicos para estudo e capacitação e a qualidade dos mesmos. Os professores fizeram 

referência aos “módulos” – reuniões com a pedagoga escolar que acontecem semanalmente - 

e aos cursos oferecidos pela Secretaria de Educação do município. 

Com relação à formação inicial, os sujeitos da pesquisa, em sua maioria, acusam um 

distanciamento da teoria com a prática, atribuindo ao estágio supervisionado o mérito dos 

cursos de formação, o que é ratificado por uma das professoras: “...a teoria estava presente, 

porém a grade engessada nos privava de dialogar sobre a realidade. ” 

As opiniões dos respondentes são divergentes no que tange a essa formação 

continuada e à importância que lhe é atribuída: “usamos bem o tempo, mas é preciso 
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continuar em casa, pois a formação é individual.” Há quem considere o tempo destinado 

“satisfatório”, “havendo qualidade não há necessidade de muito tempo.” Para um dos 

professores, ao contrário, “o módulo não é suficiente”. 

Percebe-se que a escola como espaço de formação não é um “(...) espaço-tempo no 

qual todos ensinam e aprendem” (TORRES e NOFFS, 2016, p.50). A dimensão coletiva da 

formação cujas características são a partilha profissional, a colaboração entre os pares não é 

destacada por nenhum dos respondentes. Os “módulos”, a julgar pelas falas de alguns 

sujeitos, representam uma mera exigência legal e não oportunidade para troca de experiências, 

para estudo e para reflexão sobre a prática.  

Indagada sobre quais assuntos tratados nos momentos de formação que julga 

irrelevantes, Carina afirma que são assuntos que não estão relacionados diretamente com “o 

que” e com o “como” trabalhar em sala de aula, ou seja, não se referem ao ensino de 

metodologias e estratégias de ensino. Também Genine manifestou seu interesse por oficinas 

que “ensinem” aos professores algumas técnicas.  Os dois depoimentos permitem inferir que a 

formação pouco contribui para a prática educativa, uma vez que, por não promover a reflexão 

crítica, reduz o papel do professor do campo a mero reprodutor e técnico, como acusam Anjos 

e Noffs (2016). 

As respostas referentes aos aspectos relevantes para a formação específica do campo, 

foram unânimes, onde citaram a necessidade dessa formação contemplar a realidade do aluno 

e aluna do campo.  

Para Arroyo (2007), a base da formação para as professoras e professores do campo é 

um currículo que trabalhe a terra, o território e a cultura. (p.163). Essa é a realidade dos 

nossos alunos e alunas e da comunidade, onde estão também os anseios dos professores e 

professoras com relação à necessidade de rever a formação e dar ênfase ao que realmente é 

válido. 

Dentre as respostas, encontra-se a de Felícia que tece críticas aos profissionais que 

ministram a formação e aos professores participantes. Segundo ela, “falta planejamento por 

parte de quem promove e comprometimento por parte dos destinatários”.  

Nóvoa (1995) trata da importância da participação dos professores no processo 

formativo, enfatizando que a escola só muda quando há “empenhamento” e que este esforço 

depende das mudanças do próprio contexto em que atuam, ou seja, da escola. 

Ao abordarem a questão do planejamento e de uma formação docente numa 

perspectiva crítico-reflexiva, Anjos e Noffs (2016) enfatizam que são fundamentais o 
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planejamento e a organização, levando-se em consideração as aspirações dos próprios 

professores, o que, segundo Felícia, não acontece.  

As reflexões de autores como Freire e Arroyo dão conta de que a prática educativa não 

é neutra e de que há concepções que “rondam” a prática educativa. Busca-se, portanto, no 

estudo sobre a formação docente, compreender quais concepções têm norteado o trabalho dos 

sujeitos pesquisados.  

Levantou-se também quais são os saberes e as concepções que norteiam o trabalho 

pedagógico, sob a ótica da equipe pedagógica. Indagou-se aos professores, à pedagoga escolar 

e à diretora sobre aquilo que concebem como aprendizagem, ensino, inclusão, avaliação e 

escola e sobre quais seriam as competências necessárias para se trabalhar na escola do campo.  

Após a leitura das respostas, dividiu-se as unidades de contexto em categorias 

(concepções que norteiam o trabalho pedagógico e competências necessárias à função e/ou ao 

cargo) e subcategorias (escola, ensino, aprendizagem, avaliação, inclusão e características do 

bom profissional), conforme especificação do quadro 7. 

 

Quadro 7 – Saberes e concepções norteadores do trabalho da equipe pedagógica 

T
E

M
A

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS UNIDADES DE CONTEXTO 

S
A

B
E

R
E

S
 

Concepções que 
norteiam o 
trabalho 
pedagógico 

 Escola “Local de troca e aperfeiçoamento de saberes, lugar de 
transformação da sociedade...” (Maria) 
“Espaço onde deve acontecer a criatividade, curiosidade, 
raciocínio lógico, o lugar de fazer pensar. ” (Genine) 
“Lugar destinado a construções diversas: conhecimento, 
ética, respeito, amizades, regras, rotinas, alegrias, 
pensamentos, inúmeras possibilidades. ” (Paula) 
“Lugar para viver, conviver e aprender. ” (Lorena) 
“Instituição que cuida do processo ensino aprendizagem 
entre alunos e docentes. ” (Carina) 
“Espaço de convivência, socialização com outras 
realidades. Espaço de aprendizagens. ” (Áurea) 
“Local de escolarização, onde deve-se priorizar os itens de 
educação restrita e auxiliar/moldar a educação ampla já 
aprendida em casa. ” (Jaques) 
“Lugar onde se ensina e ao mesmo tempo aprende-se.” 
(Marcela) 
“Lugar de transformação e realização, de conquista e de 
alegria, lugar de gente, de SER HUMANO. ” (Felícia) 
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Ensino “Criar possibilidades de questionamentos acerca do 
conhecimento que será compartilhado. ” (Maria) 
“Deve se aproximar do cotidiano do aluno, ser 
significativo. ” (Genine) 
“Parte do conhecimento prévio das crianças. ” (Paula) 
“Ferramenta de promoção social e coletiva. ” (Jaques) 
“São processos importantes e como tais têm que ser 
revistos e repensados sempre. ” (Marcela) 
“Um dever” (Felícia) 
Carina, Lorena e Áurea não responderam 

Aprendizagem “É se sentir protagonista do processo” (Maria) 
“Criar na criança a curiosidade, ensiná-la a pensar, a 
criança já é curiosa por si, provocar a inteligência e 
curiosidade. ” (Genine) 
“Ligada ao bem-estar e à alegria” (Paula) 
“Processo coletivo entre a instituição escolar, indivíduo e 
família. ” (Jaques) 
“São processos importantes e como tais têm que ser 
revistos e repensados sempre. ” (Marcela) 
“Um direito” (Felícia) 
Carina, Lorena e Áurea não responderam 

 

 

Avaliação “Nos moldes que são aplicadas é injusta, parcial e 
quantitativa. Deveria ser processual. ” (Maria) 
“Instrumento transformador, através dela o professor pode 
traçar novas estratégias para sanar os erros dos alunos. 
Observar e registrar os progressos e avanços dos alunos. ” 
(Genine) 
“Gostaria que o aluno fosse mais ouvido e menos testado. ” 
(Paula) 
“Não é uma forma onde se obtém resultados do que foi 
ensinado e aprendido. ” (Lorena) 
Instrumento multifacetado que auxilia a identificação de 
êxito ou não do ensino/aprendizagem. ” (Jaques) 
“São processos importantes e como tais têm que ser 
revistos e repensados sempre. ” (Marcela) 
*A respondente Marcela citou a mesma ideia para todas as 
concepções. 
“Diagnóstica e formativa, ambas a favor do aluno. ” 
(Felícia) 
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 Inclusão “É dar tratamento diferenciado aos que necessitam de 
tratamento diferenciado” (Maria) 
“Conjunto de ações para que todos os alunos inclusos 
tenham acesso de modo igualitário a aprendizagem, 
compartilhando as mesmas experiências e aprendizagens 
com alunos que não apresentam. ” (Genine) 
“Cruel na maioria das vezes. Sofre a criança, o professor e 
a família. Minha estratégia é investir na interação, se a 
criança se insere no grupo ela é bem aceita. ” (Paula) 
“Melhor opção para socialização. Eu observo o que o aluno 
necessita e procuro atender a ele de maneira que possa 
progredir. ” (Lorena) 
“Conjunto de ações que garante a participação igualitária 
de todos na sociedade”, “A metodologia e estratégia 
utilizada depende das particularidades do aluno 
envolvido”, “é preciso pesquisar pois não é dado suporte 
ao professor para tal fim. ” (Carina) 
“Garantir a qualidade do ensino a cada estudante, 
respeitando a diversidade, o potencial e a necessidade de 
cada um. ” (Áurea) 
“O ato de incluir perpassa a presença física e socializadora 
dos indivíduos”, “Processo de adaptações 
físicas/estruturais, didático/pedagógicas que permitem 
igualdade de acesso ao processo de ensino-aprendizagem. ” 
e “As estratégias e metodologias são diferentes e 
consoantes ao incluso.” (Jaques) 
“A inclusão é uma exclusão, tanto para o aluno quanto para 
o professor. ”, “A inclusão acontece, às vezes, só no 
âmbito da socialização” e “Não há profissionais 
capacitados e as escolas estão despreparadas e 
desestruturadas fisicamente falando. ” (Marcela) 
“A inclusão antes de mais nada passa pelo respeito e 
sensibilidade. A partir desses dois conceitos as estratégias 
cumprirão seus papéis. ” (Felícia) 

 

 Competências 
necessárias à 
função e/ou ao 
cargo 

 Características do 
bom profissional 
(professores, 
pedagoga escolar, 
diretora, etc.) 

“Estudo, dedicação, colaboração de todos os envolvidos”, 
“Não menos importante o amor. ” (Maria) 
“Dedicação, compromisso, comprometimento, gostar da 
profissão”, “Pesquisar sempre, escutar, ensinar, motivar, 
descobrir novas potencialidades”. (Genine) 
“Conhecer a criança, suas dificuldades e potencialidades, o 
que se “deve” esperar de sua faixa etária. ”, “Ter 
disposição para experimentar ‘novas’ estratégias para 
desenvolver “velhos” conhecimentos. ” (Paula) 
“Se todos os funcionários fizerem ou desempenharem suas 
funções corretamente, o trabalho flui. ” (Lorena) 
“Estudo/Planejamento/Avaliação” (Áurea) 
“Disciplina é um pilar essencial para desempenho 
favorável da prática docente. ” (Jaques) 
“Amor pelo que faz, compromisso, práticas pedagógicas, 
estudar, ler e pesquisar sempre. ” (Marcela) 
“Trabalhar de forma humanizada, com ética, 
responsabilidade e dedicação” (Felícia) 
Carina não respondeu 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Para as professoras e para o professor, a escola agrega valor tanto para eles quanto 

para alunos e alunas. Maria acredita que a escola é locus de “troca e aperfeiçoamento de 

saberes, lugar de transformação da sociedade”; Genine refere-se à escola como espaço de 
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“criatividade, curiosidade, raciocínio lógico, o lugar de fazer pensar.”; Lorena, Áurea e Felícia 

têm uma percepção da escola como “lugar de conquista e de alegria”, “para viver”, 

“conviver”, “lugar de gente, de SER HUMANO”, lembrando bem a ideia freireana de que as 

pessoas se educam em comunhão.  

Há entre os sujeitos quem conceba a escola como espaço de educação formal, ou seja, 

como “instituição que cuida do processo ensino aprendizagem entre alunos e docentes.” 

(Carina); “espaço de aprendizagens” (Áurea) e “lugar onde se ensina e ao mesmo tempo                           

aprende-se” (Marcela). 

Jaques, um dos professores, apresenta uma concepção difusa, ao afirmar que, na 

escola, “deve-se priorizar os itens de educação restrita e auxiliar/moldar a educação ampla já 

aprendida em casa.” (Jaques). Na perspectiva do professor, a escola é uma extensão da casa, 

sendo a educação escolar uma continuidade da educação familiar. 

Sobre a concepção de ensino, os respondentes fizeram algumas afirmações. Para os 

professores e a pedagoga escolar, o ensino é “parte do conhecimento prévio das crianças.” 

(Paula); “ferramenta de promoção social e coletiva.” (Jaques); “são processos importantes e 

como tais têm que ser revistos e repensados sempre.” (Marcela) e “um dever” (Felícia). 

Duas professoras abordaram as finalidades do ensino: “criar possibilidades de 

questionamentos acerca do conhecimento que será compartilhado.” (Maria) e “se aproximar 

do cotidiano do aluno, ser significativo.” (Genine) 

Em relação à aprendizagem, percebe-se que as respostas foram diferentes. Maria, por 

exemplo, faz referência à importância da figura do professor, destacando o seu papel de 

protagonista do processo educativo. Genine, por sua vez, destaca a necessidade de “criar na 

criança a curiosidade, ensiná-la a pensar, a criança já é curiosa por si, provocar a inteligência 

e curiosidade. ”  

A aprendizagem também é vista como algo ligado ao “bem-estar e à alegria” (Paula); 

como um “processo coletivo entre a instituição escolar, indivíduo e família.” (Jaques) e como 

um processo contínuo que deve ser revisto e repensado sempre. (Marcela) 

A resposta de Felícia é simples e direta: “um direito”. De acordo com a professora, 

aprender é, acima de tudo, um direito, mas um direito que inspira-se no paradigma urbano, 

como acusa Pires (2012). 

Outro objetivo do questionário foi levantar a concepção de avaliação que norteia o 

trabalho pedagógico. Os respondentes deram as seguintes respostas: “Nos moldes que são 

aplicadas é injusta, parcial e quantitativa. Deveria ser processual.” (Maria); “instrumento 
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transformador” (Genine); “instrumento multifacetado que auxilia a identificação de êxito ou 

não do ensino/aprendizagem.” (Jaques) 

Dentre as respostas encontram-se duas que criticam a forma como a avaliação é 

praticada na escola. Para Lorena, a avaliação “não é uma forma onde se obtém resultados do 

que foi ensinado e aprendido”. Como professora, Paula manifesta um desejo em relação ao 

ato de avaliar: “Gostaria que o aluno fosse mais ouvido e menos testado.”  

Felícia não explica o termo “avaliação”, mas quais seriam as características de uma 

avaliação significativa: “diagnóstica e formativa, ambas a favor do aluno.” (Felícia) 

Outra pergunta feita aos sujeitos diz respeito à inclusão. Para os respondentes, a 

inclusão é “tratamento diferenciado aos que necessitam de tratamento diferenciado” (Maria); 

“acesso de modo igualitário a aprendizagem, compartilhando as mesmas experiências e 

aprendizagens” (Genine); “melhor opção para socialização” (Lorena); “perpassa a presença 

física e socializadora dos indivíduos”, “processo de adaptações físicas/estruturais, 

didático/pedagógicas que permitem igualdade de acesso ao processo de ensino-aprendizagem” 

(Jaques); “passa pelo respeito e sensibilidade.” (Felícia) 

Também não faltaram críticas à forma como foi implementada a inclusão nas escolas. 

Segundo alguns sujeitos, “a inclusão é uma exclusão, tanto para o aluno quanto para o 

professor; “acontece, às vezes, só no âmbito da socialização”.   

A denúncia de Marcela de que as escolas não contam com profissionais capacitados 

nem com estrutura física adequada para realizar a inclusão é legimitada pela defesa de Dias e 

Noffs: “A escola, de fato, recebe todos os alunos, mas o processo formativo escolar do 

indivíduo, por ser complexo, exige condições para atender as especificidades de cada um.” 

(2016, p.102).  

Para Dias e Noffs, “a escola inclusiva com garantia de permanência de todos, 

exigências da contemporaneidade, cobra condições estruturais diferenciadas e profissionais 

preparados para lidar com a diversidade (...)” e “(...) sem que haja uma mudança na estrutura 

educacional, não é possível garantir a permanência de todos os alunos matriculados. “ (2016, 

p.102) 

Lorena referiu-se à inclusão de modo geral, levando em conta a necessidade das 

crianças, seja ela temporária ou permanente: “eu observo o que o aluno necessita e procuro 

atender a ele de maneira que possa progredir”. 

Aurea também concebe a inclusão de forma geral, colocando em evidência o seu 

papel: “Garantir a qualidade do ensino a cada estudante, respeitando a diversidade, o potencial 

e a necessidade de cada um.”  
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Carina condiciona a inclusão ao tipo de deficiência e/ou transtorno, mencionando 

como problema a falta de formação específica para os professores regentes. Segundo ela, a 

inclusão “depende das particularidades do aluno envolvido, é preciso pesquisar pois não é 

dado suporte ao professor para tal fim. ” 

Paula não vê com otimismo o processo de inclusão escolar, afirmando que ele é “cruel 

na maioria das vezes. Sofre a criança, o professor e a família”. Para a professora, incluir 

significa “investir na interação”, porque, como argumenta, “se a criança se insere no grupo ela 

é bem aceita.”  

Da categoria “competências necessárias ao cargo de professor, subcategoria 

“características do bom profissional”, destacam-se as seguintes respostas: “estudo, dedicação, 

colaboração de todos os envolvidos e não menos importante o amor.” (Maria); “dedicação, 

compromisso, comprometimento, gostar da profissão. Pesquisar sempre, escutar, ensinar, 

motivar, descobrir novas potencialidades” (Genine); “conhecer a criança, suas dificuldades e 

potencialidades, o que se “deve” esperar de sua faixa etária, ter disposição para experimentar 

“novas” estratégias para desenvolver “velhos” conhecimentos.” (Paula) e “estudar, ler e 

pesquisar sempre.” (Marcela). 

A dedicação ao estudo é citada por Maria, Áurea, Genine e Marcela, como 

competência necessária ao exercício da profissão, reforçando que professores e professoras 

reconhecem a importância da formação continuada para a melhoria do trabalho docente. 

Outras competências também foram citadas pelos respondentes: “disciplina é um pilar 

essencial para desempenho favorável da prática docente.” (Jaques); “amor pelo que faz, 

compromisso”, (Marcela); “trabalhar de forma humanizada, com ética, responsabilidade e 

dedicação.” (Felícia). 

“Amor pelo que faz” e “não menos importante o amor” citados por Marcela e Maria 

são competências ligadas à dimensão afetiva abordadas por Dagostino e Noffs. Segundo as 

autoras, “todo trabalho que envolve relações com seres humanos, de alguma forma, traz traços 

afetivos e emocionais (...)” e que, “(...) no caso do trabalho docente, essa característica faz-se 

presente de maneira ainda mais evidente que em outras profissões.” (2016, p.37) 

Para Lorena, o trabalho de equipe é um diferencial: “Se todos os funcionários fizerem 

ou desempenharem suas funções corretamente, o trabalho flui. ” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No convívio com professoras e professores percebo que há uma preocupação por 
qualificar-se, por dominar saberes, métodos, por adequar sua função social aos 
novos tempos, novos conhecimentos e novas tecnologias. Porém não é por aí que se 
esgotam as inquietações. Há algo mais de fundo em questão: o próprio sentido social 
de suas vidas, de seus esforços, de sua condição de mestres. Entender o papel que 
exercem, o peso social e cultural que carregam. Sua condição. Seu ofício. Seu ser 
professor, professora. (Arroyo, 2000, p.34) 

 

O pensamento de Arroyo escolhido como epígrafe traduz o interesse em (não) concluir 

as reflexões sobre a formação inicial e continuada dos professor e professoras, pedagoga 

escolar e diretora que atuam na escola pesquisada, tampouco compreender plenamente como a 

comunidade percebe e concebe a escola do campo. 

A pesquisa e o que ela propiciou permite que se ressignifique a necessidade de (re) 

construir o modelo de Educação do Campo a partir dos sujeitos que vivem no/do campo. No 

contexto de reconstrução, é necessário pensar na importância da organização da escola do 

campo, na formação docente e na comunidade em que essa escola está inserida. 

 Como apontam os estudos e as respostas dos questionários, as políticas públicas para 

o campo ainda são desconhecidas por grande parte dos sujeitos pesquisados. Soma-se a isso o 

fato de que esses sujeitos sequer têm conhecimento das diretrizes curriculares para a 

Educação Básica nas escolas do campo: a operacionalização, aporte de recursos para prover 

essas escolas, formação inicial de professores e professoras e outras questões. 

O acesso às dissertações que tratam do tema e publicadas no período de 2015 a 2018 

foi significativo, contribuindo para o enriquecimento das reflexões sobre a formação, sobre a 

identidade, sobre cultura e sobre as especificidades da escola do campo, pois esta escola 

demanda uma gestão pedagógica diferenciada por ter também um espaço diferente da escola 

urbana. 

Apesar de alguns aspectos abordados serem diferentes dos que aparecem nesta 

pesquisa, estas dissertações trouxeram para discussão considerações muito pertinentes sobre a 

realidade das escolas do campo que apresentam pontos comuns: a multisseriação, e o 

silenciamento dos sujeitos (alunos, professores, comunidade) submetidos a um currículo e a 

um projeto pedagógico construídos a partir de um modelo pensado para as escolas urbanas. 

As dissertações foram importantes para este trabalho, uma vez que apontaram aspectos 

que merecem ser mais explorados. Observa-se, por exemplo, que a formação e a prática 

docente na maioria das escolas do campo encontram-se arraigadas no urbanocentrismo, o que 

se aplica inclusive à realidade da escola do campo pesquisada. Questões importantes como 
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urbanocentrismo ficam relegadas a segundo plano nos encontros de formação docente, 

cedendo lugar para questões voltadas como indisciplina em sala de aula, dificuldade de 

aprendizagem e preenchimento de formulários.   

O urbanocentrismo não se restringe ao currículo, à formação e ao projeto pedagógico, 

mas também às expectativas e sonhos nutridos pela comunidade que vive no campo. As 

famílias que vivem neste contexto têm como modelo a escola urbana. Embora os pais e 

responsáveis atribuam importância à escola do campo em que as crianças estão matriculadas, 

eles não escondem o interesse e a preferência pela escola urbana, concebida como escola 

ideal. A justificativa de um pai para transferência da filha para uma escola urbana ratifica essa 

preferência: “estudar na cidade é bem melhor. ” 

Apesar de as professoras e o professor terem consciência de que atuam num ambiente 

diferente do urbano, esses sujeitos se veem influenciados por práticas tradicionalmente 

consolidadas em sua formação e em sua trajetória profissional, tanto na escola da zona urbana 

quanto na escola do campo. 

Observa-se que a escola estudada apresenta suas peculiaridades no que diz respeito à 

localização e ao modo de vida das pessoas da comunidade. Uma delas é a proximidade entre a 

área urbana e a zona rural, onde as atividades econômicas estão focadas mais na indústria e 

comércio e a ausência de assentamentos são algumas características desta escola.  

Faz-se necessário transformar essa educação delineada pelo modelo hegemônico 

urbano e os modelos de formação que não atendem às demandas de professores e professoras 

que atuam na escola do campo, por estarem pautados em saberes e valores urbanos. Mais que 

isso, é preciso construir escolas do campo com um projeto político-pedagógico que contemple 

as causas, os desafios, a história e a cultura da comunidade. 

A julgar pelas respostas dos questionários aplicados à equipe pedagógica, a formação 

docente está vinculada à resolução de situações referentes à prática em primeiro plano. As 

questões levantadas estão prioritariamente ligadas à prática e ao cotidiano da sala de aula. O 

fazer pedagógico, em toda sua dimensão, fica um pouco restrito. 

De acordo com as professoras, professor, diretora e a pedagoga escolar há espaços 

para a formação em serviço, embora não fique muito claro se a questão da educação do campo 

é abordada em expedientes como cursos, encontros, seminários e palestras. Pelo que se 

observa, de um lado, há a carência da formação inicial e, de outro, a formação continuada/em 

serviço que não leva em conta as especificidades da escola do campo e as experiências vividas 

nesse espaço.  
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Em relação à formação continuada, a equipe pedagógica da Semec e a própria escola 

propiciam momentos de reflexão e estudo, ficando a cargo da escola organizar os “módulos”, 

como são chamados os encontros semanais ministrados pela pedagoga escolar. Durante esses 

encontros semanais, há troca de experiências, estudo e debate. Entretanto, com duração de 

apenas 1 hora por semana e a grande demanda de questões burocráticas não existindo espaço 

para uma formação específica. 

A formação docente deixa a desejar, uma vez que não tem um olhar para a escola do 

campo, para os saberes desses povos, para o seu contexto e a sua realidade. Professoras e 

professor se tornam, por meio da formação inicial e continuada, meros reprodutores de um 

currículo prescritivo, “ditado” pelos órgãos centrais a que as escolas estão subordinadas; um 

currículo que serve de parâmetro para a prática educativa. 

Entretanto, é importante destacar que existem programas voltados para a formação de 

professores e professoras que almejam atuar na escola do campo, como por exemplo, o 

Procampo que oferece Licenciatura em Educação do Campo. Em contrapartida, como ocorreu 

no relato de uma professora, o investimento em um curso específico sobre a educação do 

campo é “um caso a se pensar”, haja vista o fechamento de algumas escolas do campo nos 

últimos anos no município de Itaúna. 

A pesquisa evidencia as afirmativas dos sujeitos sobre a educação do campo. Tem-se, 

na realidade, uma educação “no” campo e não uma educação “do” campo, como possibilidade 

de estreitamento dos laços escola/comunidade e de fortalecimento da educação para a 

população do campo. 

O que se constatou nesta pesquisa é que a escola do/no campo representa a superação 

da dicotomia urbano/rural, devendo resguardar a cultura da comunidade na qual está inserida.  

Encontra-se nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo uma justificativa para isso, onde explicita-se a urbanização do meio rural nas últimas 

décadas como consequência do processo de industrialização e do agronegócio, ou seja, o 

campo hoje não é mais apenas “plantar e cuidar da criação”. 

Pelas respostas dos questionários, a pesquisa evidencia que professores e professoras 

aprendem o seu ofício (ser professor de escola do campo) no cotidiano da sala de aula, no 

convívio com seus alunos, na troca de experiências com seus pares e, claro, na ação da própria 

prática, em busca de solução para os problemas que enfrentam.  

Os professores, desprovidos de uma formação específica, correm o risco de “abrirem 

mão” de uma construção coletiva do projeto pedagógico da escola, podendo se tornar uma 

extensão da escola urbana. 
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Embora os dados dos questionários aplicados aos pais e responsáveis não ofereçam 

elementos para se refletir sobre a formação docente para a educação do campo, há que se 

levar em conta que essa formação deve ser pensada a partir da escuta e do diálogo com a 

própria comunidade. Ouvir suas expectativas, conhecer seus modos de vida, compreender o 

significado que a escola tem para seus sujeitos foram fundamentais para delinear qual a 

configuração de formação inicial e continuada deveria ter para que a educação do campo 

tenha a qualidade desejada.   

Em meio a tantas incertezas e dúvidas que a pesquisa suscitou, pode-se fazer duas 

afirmações. A primeira delas é que a formação docente para atuação na escola do campo 

deveria, primeiramente, dialogar com a realidade mais ampla dessa escola, pensar no espaço 

em que ela está localizada, nas suas necessidades e potencialidades, no professor e nas 

professoras como sujeitos capazes de contribuir para a construção identitária dessa escola e 

para a qualidade da educação do campo. 

A segunda, que diz respeito especificamente à realidade sobre a qual se debruçou neste 

trabalho, é que nenhum dos sujeitos pesquisados teve em sua formação inicial ou mesmo têm 

na continuada quaisquer estudos referentes à educação na escola do campo. Os sujeitos são 

profissionais formados e em formação a serviço da escola no campo, preparados para a 

docência, mas não para o exercício desta escola do campo. 

Vislumbra-se uma prática educativa crítica e libertadora, ideal para a escola do campo, 

o que implica, dentre outras questões, a construção coletiva do PPPE, o esforço da equipe 

pedagógica em partir da realidade local e descobrindo todas as possibilidades da escola do 

campo. 

 Exercer a docência em uma escola do campo em Itaúna (MG) requer, mais que uma 

boa formação acadêmica, o respeito às peculiaridades da educação do campo, o compromisso 

com a comunidade atendida e com a transformação das pessoas, a partir de uma escola 

sempre em construção. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE BASEADO NAS 

DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012 

 

Prezada diretora,  

A pesquisa cujo tema “Descobrindo a Escola do Campo” está sendo desenvolvida pela 

professora Tânia Mara de Andrade Oliveira do Curso de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da Professora 

Doutora Neide de Aquino Nos e tem por objetivo discutir sobre a formação dos professores da 

escola do campo, especificamente da Escola Municipal “Ismael de Souza Arruda”, 

considerando a forma como esta formação se dá e a configuração que seria mais apropriada à 

educação do campo. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para o estabelecimento de uma relação dos 

professores com os saberes que ensinam, os anseios dos alunos e alunas e os anseios da 

comunidade, os quais serão fundamentais para a (des) construção e o (des) velamento da 

identidade da escola e das práxis educativa.  

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, solicitamos à gestão da Escola Municipal 

“Ismael de Souza Arruda”, a aplicação e análise dos questionários que farão parte do Projeto 

Virada da Educação/Educação em Movimento, e que terá como sujeitos alunos, professores e 

responsáveis (pais). O Projeto Virada da Educação/Educação em Movimento é uma iniciativa 

da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e acontece anualmente em toda a rede 

pública, municipal e estadual. 

Salientamos, porém, que, em decorrência do objetivo da dissertação, adequaremos os 

questionários à realidade da escola do campo, bem como ampliaremos a abrangência dos 

sujeitos pesquisados, os quais serão os professores, alunos, diretora, auxiliares, pedagoga 

escolar, pais e responsáveis, alunos e alunas da Pré-Escola ao 5º ano do ensino fundamental 

da escola do campo Escola Municipal "Ismael de Souza Arruda", município de Itaúna, Minas 

Gerais.  

Solicitamos também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo na 

dissertação de mestrado em questão, em eventos da educação e publicar em revista científica 

nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido 

em sigilo absoluto. Informamos que essa pesquisa os riscos não são previsíveis.  Esclareço 
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que sua participação no estudo é voluntária. A pesquisadora estará a sua disposição para 

qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

______________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável  

taniapucsp@gmail.com  

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura da orientadora responsável 

nnoffs@terra.com.br  

 

Contato do Programa Currículo:  

ced@pucsp.br  

 

Considerando, que fui informado (a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de 

como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o 

meu consentimento em participar da pesquisa e fornecer os questionários, como também 

concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos 

(divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que receberei uma via desse documento.  

Itaúna, ___de _________de _________  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do participante  
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APÊNDICE B – Termo de autorização para realização da pesquisa 
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APÊNDICE C – Carta convite para os sujeitos da pesquisa 

 

CARTA CONVITE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

 

 

Itaúna, 16 de agosto de 2018 

 

 

 

Prezados Senhores, 

Esta carta tem por objetivo convidá-los a participar de uma pesquisa sobre o tema: 

Descobrindo a Escola do Campo. 

A pesquisa compõe a dissertação de mestrado de Tânia Mara de Andrade Oliveira e Silva, 

aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade 

Católica, reconhecido pelo MEC e recomendado pela CAPES. 

Ressaltamos alguns pontos importantes: 

1) Garantia de sigilo absoluto das informações conforme exige o Código Internacional de 

Ética em Pesquisa; 

2) Os questionários serão guiados por roteiros básicos com questões abertas e fechadas. 

 

 

Agradecemos antecipadamente sua especial atenção, na certeza de que as informações muito 

contribuirão para os estudos sobre a escola do campo.  

 

 

 

        

Tânia Mara de Andrade Oliveira e Silva 

Pesquisadora 

Orientadora: Professora Doutora Neide de Aquino Noffs. 
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APÊNDICE D – Questionário para os pais e/ou responsáveis 

 

Prezados pais, 

Estamos pesquisando a escola da comunidade de Carneiros. Por isso, contamos com a 

sua colaboração. As informações prestadas serão utilizadas apenas na pesquisa e, temos 

certeza, serão muito valiosas para conhecer de perto a realidade da escola (alunos, 

professores, direção, demais profissionais e pais e/ou responsáveis pelos alunos 

matriculados). 

Agradecemos, desde já, a sua atenção. 

 

ROTEIRO 

 

Quantos filhos estudam na Escola Municipal “Ismael de Souza Arruda”? ________________ 

Estado civil: _________________________________________________________________ 

Idade do pai: _________ Idade da mãe: __________ 

Profissão do pai ______________________________________________________________ 

Profissão da mãe _____________________________________________________________ 

Grau de escolaridade do pai ____________________________________________________ 

Grau de escolaridade da mãe ___________________________________________________ 

Renda familiar:    (   ) menos de 1 salário     (   ) 1 a 2 salários    (   ) mais de 3 salários 

Local de trabalho: 

Do pai: (  ) zona urbana    (   ) zona rural    Atividade: ________________________________ 

Da mãe: (  ) zona urbana    (   ) zona rural    Atividade: _______________________________ 

Região de onde vem a família: __________________________________________________ 

1) O que significa a escola para vocês? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2) O que vocês acham de melhor na escola? ____________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

3) O que vocês acham que não é bom na escola e que poderia melhorar? _____________ 

________________________________________________________________________  

4) Com que frequência vocês vêm à escola? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5) Vocês costumam participar das reuniões da escola? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

6)  O que vocês acham das reuniões promovidas pela escola? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7) Gostariam de dar algumas sugestões para as reuniões? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8) Vocês acompanham o estudo de seu (a/as) filho (a/as)? Como? __________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9) O que vocês esperam da escola para a vida de seu (a/s) filho (a/s)? ________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10) Este espaço é para vocês deixarem sugestões ou escreverem algo que vocês queiram e 

não foi abordado no questionário. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos a colaboração de vocês! 
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APÊNDICE E – Questionário para professores, diretora e pedagoga escolar 

 

Professores, diretora e pedagoga escolar, 

Estamos pesquisando a escola do campo, mais especificamente a Escola Municipal 

“Ismael de Souza Arruda”. Por isso, contamos com a sua colaboração. As informações 

prestadas serão utilizadas apenas na pesquisa e, temos certeza, serão muito valiosas para 

conhecer de perto a realidade da escola (alunos, professores, direção, demais 

profissionais e pais e/ou responsáveis pelos alunos matriculados).  

Para resguardar a identidade dos respondentes, atribuiremos a cada respondente um 

codinome. O questionário ser guiado por um roteiro mais flexível que permite idas e 

vindas às perguntas, levando-se em conta que o objetivo é extrair o maior número de 

informações possível de vocês.  

Agradecemos, desde já, a sua atenção. 

 

ROTEIRO 

 

Nome (Opcional) _____________________________________________________________ 

Sexo: _________________ Idade: _______________________________________________ 

 

Qual a sua função nesta escola? 

___________________________________________________________________________ 

Qual a sua situação funcional? 

___________________________________________________________________________ 

 

Qual a sua formação? 

_____ Inferior à Educação Superior 

_____ Educação Superior – Curso Superior de Tecnologia 

_____ Educação Superior – Pedagogia 

_____ Educação Superior – Licenciatura 

_____ Educação Superior – Outros Cursos 

_____ Especialização (Lato Sensu) 

_____ Mestrado (Stricto Sensu) 

_____ Doutorado (Stricto Sensu) 
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Há quanto tempo você trabalha como professor? ____________________________________ 

Há quanto tempo você trabalha como professor nesta escola? __________________________ 

Você trabalha como professor em outra escola? _____________________________________ 

 

Qual a sua concepção de escola? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Quais são suas crenças pessoais acerca do ensino, da aprendizagem e da avaliação? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

O que você considera fundamental para desempenhar a sua profissão? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Você acha que existe homogeneização em uma sala de aula? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Qual sua concepção sobre inclusão e qual a sua metodologia e estratégia para se trabalhar com 

o aluno ou aluna incluso ou inclusa? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Quais são os principais saberes que o professor da escola do campo deve ter? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

O que significa essa escola para você? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O que você acha de melhor na escola? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O que você acha que não é bom na escola e que poderia melhorar? _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Você considera que o tempo destinado à formação continuada é satisfatório? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Este espaço é para vocês deixarem sugestões ou escreverem algo que vocês queiram e não foi 

abordado no questionário.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos a colaboração de vocês! 
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ANEXO A - Parecer de Mérito Acadêmico 
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ANEXO B – OFÍCIO DO FNDE – PNLD/CAMPO 

 

 


