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A todos educadores e educadoras e outros tantos militantes sociais, que 

através do ato de educar despertam as consciências oprimidas.



 
 

 
 

Credo do Educador 

Creio na Educação porque humaniza, 

busca o novo, 

é geradora de conflitos, 

preparando para a vida. 

Creio na Educação, porque acredito no homem e na mulher, 

como sujeitos de suas histórias. 

capazes de construir sempre novas relações. 

Creio na educação que, quando libertadora, 

é caminho de transformação 

para a construção de uma nova sociedade. 

Creio na Educação que promove e socializa, 

que educa criticamente e democraticamente, 

levando o ser humano a conhecer a si mesmo e ao outros. 

Creio na Educação Básica do Campo porque recupera e 

propõe a luta, a cultura, o trabalho, a vida e a dignidade 

dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo. 

Creio na Educação porque sempre terei 

o que aprender e o que ensinar. 

Creio na Educação como um processo 

permanente e dialético. 

que acompanha o ser humano em toda a sua existência. 

(Adaptado no IV CEDEC, 1995) 
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RESUMO 
 

 

Este trabalho intitulado como “A Política Municipal de Educação do Campo em Vitória da 

Conquista – Bahia período 2010 a 2017”, resulta de uma pesquisa desenvolvida no Mestrado 

Profissional em Educação Básica, (linha 2 – Políticas Públicas Educacionais) da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC – BA), que teve como objetivo principal, analisar se a politica 

municipal de Educação do Campo em Vitória da Conquista – BA. estava em conformidade 

com as Diretrizes Operacionais para Educação Básica que orientam as escolas do campo no 

país, no período de 2010 a 2017 (DOEB, 2002). Além disso, pretende identificar e analisar as 

ações estruturantes da política administrativa e pedagógica implementadas na rede municipal 

de ensino, no período citado; verificar se os princípios norteadores e curriculares estão em 

conformidade com as Diretrizes Operacionais que orientam a educação nas escolas do campo 

do país; bem como criar um fórum para acompanhar a pesquisa. Esse fórum teve a missão de 

intervir sobre as ações políticas direcionadas à Educação do Campo no referido município e 

propor adequações legais e curriculares para a Educação do Campo, vinculando a resolução 

municipal às Diretrizes Operacionais. O método adotado foi o Materialismo Histórico 

Dialético, intermediado pelas categorias da totalidade, contradição, mediação, alienação e 

práxis relacionando-se com o conhecimento universal, específico e singular. A pesquisa-ação 

foi o enfoque metodológico adotado, tendo como procedimentos entrevistas e aplicação de 

questionários, coleta de documentos oficiais catalogados na Secretaria Municipal de Educação 

e Conselho Municipal, os lócus da pesquisa. Tomamos como sujeitos o Secretário Municipal 

de Educação, a Coordenadora Pedagógica do Núcleo Pedagógico, Coordenadores 

Pedagógicos do Ensino Fundamental Inicial e Classes Multisseriadas Rurais, Diretoras das 

Escolas Nucleadas e do Círculo Integrados Escolares Rurais. Desenvolvida em quatro etapas: 

inicialmente foi feito revisão da literatura e diagnóstico da realidade investigada; em seguida, 

criamos o Fórum Municipal de Educação do Campo, cujos membros se tornaram sujeitos 

integrantes da pesquisa; no terceiro momento, apresentamos o projeto aos integrantes do 

Fórum, que logo  foi feito o convite aos seus membros para participarem da coleta e análises 

dos dados, como sujeitos pesquisadores e contribuir na escolha dos critérios de análises 

documentais; na quarta etapa, elaboramos uma Resolução para a Educação do Campo no 

município como produto desse trabalho. Os resultados constatam algumas contradições que 

levam ao distanciamento em relação às Diretrizes Operacionais Nacionais (2002), 

particularmente, com pouca atenção à Educação Infantil no campo; formação continuada dos 

educadores ainda equivocada, currículo distanciado da realidade camponesa e o fechamento 

de um número significativo de escolas no campo. Apresentamos, ao final, a proposta de 

Resolução, que dispõe sobre as diretrizes que devem orientar o trabalho pedagógico e 

administrativo das escolas no campo do município, conforme legislação Nacional, e 

Municipal, elaborada pelos integrantes do Fórum Municipal de Educação do Campo. A 

Resolução foi apresentada à Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista BA 

como produto educacional deste trabalho, e cumprimento de natureza científica para 

conclusão do curso de mestrado profissional. 

 

Palavras Chaves - Políticas Públicas; Educação do Campo; Educação Municipal. 



 

 

 

ABSTRACT 

 
The present work entitled The Municipal Policies of Vitória da Conquista - Bahia. - is the result of a 

research developed by the Professional Master in Basic Education, in the line of Public Educational 

Policies, of the Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC-BA, and had as main objective, to 

analyze if the municipal policy of Field Education in Vitória da Conquista-BA is in accordance with 

the National Operational Guidelines that guide the country's education in the country from 2010 to 

2017. As specific, identify and analyze the structuring actions of the administrative and political 

policies implemented in the municipal school network, in the period quoted; to verify if the guiding 

principles and curriculum are in accordance with the Operational Guidelines that guide education in 

the country's rural schools; to create a forum to follow the research and intervene on the political 

actions directed to the Field Education in the municipality and propose legal and curricular adaptations 

for the Field Education, linking the municipal resolution to the Operational Guidelines. The method 

was the Dialectical Historical Materialism, intermediated by the categories of totality, contradiction, 

mediation, alienation and praxis relating to universal, specific and singular knowledge. The 

methodological approach was Research-Action having as methodological procedure, 05 (five) 

interviews and applied 33 (thirty-three) questionnaires, collection of official documents cataloged in 

the Municipal Department of Education and Municipal Council, the locus of the research. We took as 

subjects the Municipal Secretary of Education, the Pedagogical Coordinator of the Pedagogical 

Nucleus, Pedagogical Coordinators of Initial Elementary Education and Multiseriate Rural Classes, 

Nuclear Schools and the Integrated Rural Schools Circle. This research was developed in four stages: 

initially a review of the literature and diagnosis of the reality investigated; then we created the 

Municipal Forum of Education of the Field, whose members became subjects of the research; in the 

third moment, we presented the project to the members of the Forum, who soon were invited to 

participate in the collection and analysis of the data, as research subjects and to contribute to the 

selection of criteria for documentary analysis; in the fourth step, we prepared a Resolution for Field 

Education in the municipality as the product of this work. The results show some contradictions that 

lead to distance from the National Operational Guidelines (2002), particularly with little attention to 

Early Childhood Education in the field; continuing formation of educators still misguided, curriculum 

far removed from peasant reality, and closing a significant number of schools in the field. We present, 

at the end, the proposed Resolution, which provides guidelines that guide the pedagogical and 

administrative work of schools in the municipal field, according to National and Municipal legislation, 

prepared by the members of the Municipal Forum of Field Education. The Resolution was presented to 

the Municipal Secretary of Education of Vitoria da Conquista -A as a product of this work, and 

fulfillment of scientific nature for the conclusion of the professional master's degree course. 

Key Words - Field Education; Municipal Education; Public Politic 
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INTRODUÇÃO 

 
 

As políticas públicas educacionais no Brasil sofrem pela indefinição de rumos 

principalmente no que se refere à Educação do Campo. O descaso dos governantes e a falta  

de conhecimento da população sobre os seus direitos sociais contribuem para o esquecimento 

e o descompromisso dos gestores para com a formação cidadã. O reflexo dessa situação 

remonta a políticas públicas assinaladas nas Constituições Federais, anteriores à década de 

1930, que provocaram o silenciamento da vida dos camponeses e somente agora vem sendo 

quebrado. As lutas dos agentes sociais que movimentaram as reivindicações em torno de seus 

direitos e, mesmo que reconhecidos tardiamente, estão assegurados pela Constituição Federal 

de 1988 e, consequentemente, pela nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 

nº 9.394/96. Apesar disso, o reconhecimento e a importância de uma educação diferenciada 

para a população camponesa ocorreu a partir de 1988, quando se constata o rompimento dessa 

invisibilidade social. 

O contexto histórico das lutas e conquistas por uma Educação Básica no Campo 

impulsionou os estudiosos para o campo da pesquisa com o intuito de aprofundar o olhar para 

as produções a respeito do reconhecimento das leis que orientam a Educação do Campo no 

país, e sua implementação nos estados e municípios. Nesse contexto, por meio de uma análise 

crítica, questionamos: Quais ações políticas, administrativas e pedagógicas vêm sendo 

executadas pelos gestores públicos nos estados e municípios? Que currículo vem sendo 

desenvolvido nas escolas do campo? A proposta pedagógica de educação implementada na 

educação do meio rural dos municípios está atendendo a normatização que orienta esta 

modalidade de ensino? A cultura, os saberes, o trabalho e a identidade dos camponeses estão 

sendo respeitados? Estas e outras questões vêm sendo feitas constantemente por aqueles que 

respeitam e militam em prol dessa modalidade de ensino. 

Nesse sentido, afirmamos que o projeto popular de desenvolvimento do campo 

brasileiro é uma realidade que precisa ser construída e fortalecida pelos sujeitos e movimentos 

sociais. Consequentemente, este modelo de sociedade exige uma educação voltada para 

emancipação das consciências oprimidas e silenciadas, para propiciar a liberdade destes 

sujeitos protagonistas, na direção de uma ação autônoma e transformadora no meio em que 

vivem e convivem. Uma educação que leva em conta a tendência de superação da dicotomia, 

rural-urbano, que seja um elemento importante para superar as contradições determinantes e 

que, ao mesmo tempo, resguarde a identidade cultural dos grupos que ali produzem sua 

sobrevivência. 
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Foi neste contexto de histórias e contradições, silenciamento, invisibilidade e 

descompromissos do Estado com a educação do homem e da mulher do campo que pensamos 

o projeto de pesquisa, intitulado A Política Municipal de Educação do Campo em Vitória da 

Conquista-Bahia, no período de 2010 a 2017. Este projeto está inserido como uma parte de 

outro projeto de pesquisa mais amplo que analisa o impacto das políticas públicas 

educacionais do Plano de Ações Articuladas - PAR nos municípios de Vitória da Conquista, 

Ilhéus e Itabuna, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Santa Cruz,  

com o CAEE nº 47785615.7.0000.5526, Parecer nº 1.235.405, e desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa Movimentos Social, Diversidade e Educação do Campo – GEPEMDEC. O referido 

grupo faz parte do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação e Ciências Humanas – 

CEPHEC, do qual faço parte, auxiliando na pesquisa. 

Assim, a presente pesquisa de mestrado traz um recorte desse projeto maior e 

analisamos tão somente “A Política Municipal de Educação do Campo no município de 

Vitória da Conquista – BA, no período de 2010 a 2017”, no sentido de verificar a sua 

conformidade com as Diretrizes Operacionais para a educação básica nas escolas do Campo, 

Resolução de N. 01 de 03 de Abril de 2002. Visa a verificar também se estas políticas se 

aproximam ou se distanciam das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo, 

no que se refere [...]. às responsabilidades dos diversos sistemas de ensino com atendimento 

escolar sob a ótica do direito, implica o respeito às diferenças e a política de igualdade 

tratando a qualidade da educação escolar na perspectiva da inclusão. [...] (BRASIL, 2004). 

Esta Resolução procura orientar os sistemas de ensino, por meio dos seus 

estabelecimentos escolares, visando à garantia do direito à educação, o respeito à realidade do 

homem e da mulher do campo, da sua cultura, do seu trabalho, do seu ambiente natural e, 

sobretudo, o fortalecimento da sua identidade camponesa. Dessa forma é preciso investigar os 

programas e ações políticas desenvolvidas pelo governo municipal de Vitória da Conquista 

para atender a Educação do Campo no sentido de diagnosticar o que vem sendo realizado com 

a pretensão de assegurar a melhoria da qualidade do ensino e a garantia dos direitos do 

homem e da mulher do campo. 

A nossa trajetória como professora na rede municipal de Vitória da Conquista há 23 

anos, me levou a vivenciar muitas contradições nesse ambiente, a exemplo do grande número 

de escolas no campo, do questionável acompanhamento por parte da própria estrutura 

educacional e de seus aparatos administrativos e operacionais (supervisão pedagógica, 

formação continuada dos professores, currículo distante da realidade, da metodologia de 

ensino), do fechamento das escolas e do processo de nucleação. Outros problemas 
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questionáveis referem-se ao distanciamento do calendário letivo da realidade do campo, 

professores que atuam nessas escolas sem conhecer a modalidade de ensino, os índices de 

evasão, repetência ainda significativas. Somam-se a tudo isso outras situações particulares, de 

funcionalidades oferecidas pelos espaços escolares, presentes na realidade educacional. Todas 

estas questões nos impulsionaram para uma investigação com rigor científico, visando colher 

resultados que possam melhor explicar essas contradições. 

A relevância social dessa pesquisa se dá pela importância do objeto em seu conjunto 

de novas informações sobre a realidade da educação do campo e pelos dados coletados com a 

ajuda de um Fórum Municipal de Educação do Campo – FOMEC, instituído como uma das 

ações resultantes desse estudo, por meio do qual, foi elaborada uma Resolução para a 

Educação do Campo no município investigado, visando a propiciar uma nova forma de pensar 

a educação camponesa na rede municipal de ensino que atendesse aos preceitos legais, bem 

como aos interesses dos camponeses. A criação desse FOMEC como uma das etapas da nossa 

pesquisa visou, ainda, favorecer a transmissão de novos conhecimentos, cujos resultados 

poderão promover reflexões e debates junto aos gestores, professores e coordenadores 

pedagógicos da rede de ensino, sobretudo, aos responsáveis pela implementação das políticas 

educacionais, vislumbrando uma reavaliação da política educacional do campo no município 

investigado. 

O FOMEC foi composto pelos movimentos sociais do campo do município e membros 

dos setores públicos como o Movimento dos Sem Terra (MST), da regional Sudoeste da 

Bahia, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Movimento dos Trabalhadores Desempregados – 

(MTD), Movimento dos Pequenos Agricultores Rurais – (MPA), Sindicato dos Professores 

Municipais – (SIMMP/VC), Conselho Tutelar Rural (CTR), Conselho Municipal de Educação 

(CME), com o propósito de acompanhar, monitorar, refletir e inferir sobre as ações 

direcionadas a educação do campo e, por fim, propor adequações legais e curriculares, para a 

Educação do Campo, junto a Secretaria Municipal de Educação, para a modalidade de ensino 

do campo de Vitória da Conquista, com base nas contradições da política municipal. 

Para fundamentar esta pesquisa, refletimos sobre a concepção teórica desenvolvida por 

Marx e Engels em seus estudos sobre o Capital. Primeiro, por conceber o materialismo 

histórico como um método que mais se aproxima da realidade atual, que explica com mais 

clareza e profundidade as contradições devido às suas categorias universais e determinantes. 

Segundo, por entender que a Educação do Campo é vista aqui como parte integrante de um 

projeto de sociedade, bem como uma expressão da luta de classe entre trabalhadores 

camponeses e os detentores dos meios de produção que compõem a elite dominante do país. E 
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ainda, pela materialidade das contradições e da práxis sociológicas que alteram os 

comportamentos e agudizam as desigualdades sociais. 

 

Além desses dois teóricos, outros autores também facilitaram a compreensão dessa 

realidade educacional, pois auxiliaram na compreensão dos conceitos, nas definições das 

contradições vistas como categorias de análise, que aparecem nos documentos oficiais 

coletados. Alguns destes autores como Istvan Mészáros, (2006, 2008, 2014, 2015), Frigotto 

(1989), Carnoy (2013), Engels (2009) ampliaram os conhecimentos sobre as contradições 

provocadas pelo capitalismo, enquanto que Santos, (2013, 2016), Molina (2004, 2011), Celli 

Taffarel (2011) e Munarim (2012), Vendramini (2017), Garcia (2009) Souza (2011), Caldart; 

Kolling & Cerioli (2002) Caldart, (2009), além de outros presentes nos referenciais, nos 

ofereceram subsídios para analisar a realidade da Educação do Campo, acompanhada por  

seus conflitos e contradições em seu contexto histórico, tanto na legislação como na literatura 

científica. Medeiros, (2017), Sousa (2001), Conceição JR e Brito (2013) contribuíram com 

seus estudos e pesquisas sobre a construção do processo histórico do Município de Vitória da 

Conquista – BA., assim como em outros conhecimento encontrados nos documentos oficiais 

como atas, decretos, relatórios, ofícios, leis municipais fornecidos pela Secretaria Municipal 

de Educação e, ainda os catalogados nos arquivos do Conselho de Educação do Município, 

que serviram para construir as análises e reflexões que se constituíram como a produção de 

um novo conhecimento. 

 

Consultamos também com os marcos normativos. Inicialmente, o Parecer 036/2001 

que apresenta a visão do Estado sobre a educação para os povos camponeses e a égide das 

legislações anteriores a 1988, as Diretrizes Operacionais de n. 01/2002 e a de n. 02/2008, 

além de outras leis e decretos, a exemplo dos Decretos 7.352/2010 e o 12.960/2014, que 

legislam sobre a Educação do Campo. Tais documentos proporcionaram conhecimentos, 

favorecendo a compreensão sobre a política de legislação educacional para elaboração da 

proposta de resolução apresentada à rede municipal de ensino de Vitória da Conquista, como 

produto desta pesquisa. No que se refere à prática da pesquisa, buscamos os conhecimentos 

sobre método e metodologia pensados por Kosik (1976) e Cheptulim (2004) que dialogam 

respectivamente sobre concepção materialista e dialética esclarecendo aos seus leitores sobre 

os conceitos e a materialidade do método na pesquisa baseado no materialismo histórico. 

Autores como Thiollhent (2011), Esteban (2010) e Tripp (2005) foram utilizados na 

fundamentação da Pesquisa–Ação, enquanto metodologia utilizada na pesquisa. Trata-se de 

uma abordagem metodológica de natureza quanti-qualitativa, que se aproxima do 
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materialismo dialético e que foi utilizada para coleta e análises dos dados oriundos do Fórum 

Municipal de Educação do Campo. 

 

No que se refere ao conhecimento mais detalhado sobre o Estado, enquanto poder 

público, trazendo alguns clássicos que desenvolveram estudos sobre a sociedade política, 

desde o seu surgimento na história, a exemplo de Carnoy (2014). Sobre a questão agrária no 

Brasil e no mundo, Abramovay (2007) Stédile (2006, 2012, 2013), Prado Jr, (2006) trazem 

estudos e pesquisas de diferentes autores sobre a questão agrária no Brasil e as lutas 

camponesas. Já Arretche (1998), Figueiredo e Figueiredo (1986), Frey (2000) e que também, 

por meio da pesquisa, evidenciam critérios para avaliação de políticas públicas a partir do 

ciclo de análise. 

 

Resumindo, a pesquisa teve como objetivo principal analisar se a política municipal de 

educação do campo em Vitória da Conquista BA está em conformidade com as Diretrizes 

Operacionais que orientam a educação básica nas escolas do campo do país entre 2010 e 

2017. Os objetivos secundários foram 4 (quatro): identificar e analisar as ações estruturantes 

da política administrativa e pedagógica implementadas na rede municipal de ensino no 

período citado; verificar se os princípios norteadores e curriculares estão em conformidade 

com as diretrizes operacionais que orientam as escolas no campo do país; criar um fórum para 

acompanhar a pesquisa e intervir sobre as ações políticas direcionadas à Educação do Campo 

no município e propor adequações legais e curriculares para a Educação do Campo, 

vinculando a resolução municipal às Diretrizes Operacionais (2002). 

 

Para atender a esses propósitos, este trabalho foi estruturado em quatro capítulos que 

obedecem à ordem de organização, conforme o método adotado para análise da pesquisa, o 

materialismo histórico dialético. O primeiro capítulo, denominado “O Materialismo Histórico 

e a Pesquisa-Ação como abordagem metodológica”, apresenta os aspectos metodológicos da 

pesquisa, abordando as categorias clássicas de análises trazidas pelo método - tanto as de 

natureza macro como Universal, o Particular e o Singular quanto à micro, como a Práxis 

Mediação, Contradição, e de Totalidade - que transitam por todo o objeto de estudo, 

contribuindo para abstrair a essência do real concreto a partir das análises documentais 

inerentes ao objeto de pesquisa. 

 

O segundo, nomeado “Políticas Publicas na Educação do Campo – contextualizando a 

temática”, procuramos contextualizar as políticas públicas educacionais e sociais no Brasil e 
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seus impactos na Educação do Campo, verificando seus avanços e como se deu o processo de 

consolidação destas conquistas, a partir das lutas dos movimentos sociais do campo, para 

assegurar seus anseios por uma educação específica e de qualidade para se garantir como 

cidadãos de direitos. Ainda neste capítulo, discorremos teoricamente sobre os fundamentos 

teóricos da Educação no e do Campo, sobre as Diretrizes Operacionais (2002), partindo de um 

processo de estudo sobre avaliação de políticas públicas em pesquisas educacionais. 

 

O terceiro capítulo refere-se aos resultados da pesquisa tendo como enunciado “A 

Política Municipal do Campo em Vitória da Conquista Bahia, período de 2010 a 2017”.  

Nesta etapa procuramos apresentar os dados da pesquisa, constatando as contradições 

existentes na política municipal de educação do meio rural com a participação dos 

colaboradores da pesquisa intermediados pelo Fórum de Municipal de Educação do Campo – 

FOMEC/VC, criado para essa finalidade, no qual os seus integrantes, além de interventores 

são sujeitos de pesquisa. 

 

No quarto capítulo, intitulado “Fórum Municipal de Educação do Campo de Vitória da 

Conquista- BA - FOMEC/VC - Um organismo Dialógico e a Proposta de Resolução para a 

Educação municipal  -  analisamos a importância deste Fórum enquanto organismo político e 

o seu trabalho de intervenção social, enquanto práxis educacional no município investigado, 

demonstrando o movimento dialético dos sujeitos integrantes e do pesquisador no processo de 

ação – reflexão – ação, durante o desenvolvimento da pesquisa, e no processo de elaboração 

da proposta de resolução para a educação do campo no município de Vitória da Conquista – 

BA. 

 

Ao final desta investigação, apresentamos uma proposta de Resolução que procura 

orientar a Educação do meio rural deste município como produto deste mestrado profissional. 

Na conclusão do trabalho apresentamos as impressões obtidas pelas análises, estudos, as 

informações trazidas pelos sujeitos colaboradores e os resultados encontrados a partir das 

análises, das reflexões, e das constatações, auxiliados pelo método, com base nos documentos 

coletados, nas entrevistas e nos questionários caracterizados como instrumentos de pesquisa. 

Entendemos que a pesquisa poderá assumir um papel relevante de intervenção social por 

nascer de uma estrutura coletiva, e participativa, através de um instrumento organizativo 

político, dialógico e interventivo para a educação na rede municipal de Vitória da Conquista - 

BA 
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CAPÍTULO I 

 

 

 
1.0 O MÉTODO MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO E A PESQUISA 

AÇÃO COMO ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 
Este capítulo visa a apresentar o caminho percorrido para desenvolvimento da 

pesquisa, relatando minuciosamente o seu percurso, a partir do método Materialismo 

Histórico Dialético - MHD, tendo a Pesquisa-Ação como enfoque metodológico, auxiliado 

por outros procedimentos como aplicação de questionários, realização de entrevistas e análise 

de documentos oficiais como técnicas de coleta e análises dos dados para averiguação dos 

resultados, respeitando os critérios do rigor científico. O método Materialismo Histórico 

Dialético e a Pesquisa - Ações como enfoque metodológico foram utilizados para desenvolver 

a investigação científica e as reflexões teóricas, sobre uma visão concreta da realidade, 

associado a uma dimensão dialética e dialógica, alicerçada pelo processo ação-reflexão-ação 

proporcionada pelo prisma da dialogicidade, intermediado pelos sujeitos integrantes do Fórum 

Municipal de Educação do Campo. O objeto de estudo aqui investigado pelo método (MHD), 

está intitulado por “A Política Municipal de Educação do Campo em Vitória da Conquista – 

BA”, no período de 2010 a 2017. A priori o recorte desta pesquisa estava previsto até 2015, 

mas algumas informações importantes, coletadas em documentos oficiais até 2016, ampliaram 

o conhecimento sobre o objeto de estudo em suas diferentes dimensões. Também pelo fato de 

que as entrevistas e os questionários só foram possíveis de ser realizados no início do ano de 

2017. Daí a necessidade de estender o recorte da pesquisa de 2010 até 2017. 

 
1.1 O Método - Materialismo Histórico Dialético - MDH 

 
 

O método escolhido para apreensão desse real concreto foi o materialismo histórico 

dialético por entender que este melhor se adequa ao processo de abstração do conhecimento 

em sua totalidade, com base nos procedimentos metodológicos adotados que possibilitaram a 

investigação e a busca de veracidade dos dados coletados, atendendo as normas cientificas, a 

eticidade da pesquisa no campo das políticas educacionais, conforme abstrações e intuições. 

Sobre o aspecto do método afirma Cheptulim (2004, p. 173) que para Marx, “o materialismo 

como desenvolvimento processual se constitui historicamente a partir das contradições que 
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estão presentes no objeto real”. Ainda para Marx (1981, p 55), “[...] a análise da realidade se 

constitui a partir da práxis humana, da ação do ser humano no mundo [...]”. Portanto, as 

concepções, os conceitos, as abstrações são elaborações empreendidas na esfera do 

pensamento a partir do contato e atuação na realidade. 

 

Para compreender o Materialismo Histórico Dialético se faz necessário a realização  

de um movimento entre o geral e o particular mediado por um aspecto particular da realidade 

concreta. Este objeto real, investigado se depara com o processo de interpretação e de possível 

transformação da sociedade vivida pelos homens, conforme natureza sócio-histórica. O 

conhecimento pensado pelo teórico Karl Marx, no século XIX, resulta da construção efetuada 

pelo pensamento e suas operações, consistindo na representação mental de um objeto 

concreto. O método resulta de uma abstração mental de determinada parcela da realidade 

social externa, passando a ser representada internamente, pelo pensamento do sujeito 

conhecedor dessa realidade. Assim, essa representação é elaborada a partir da percepção e 

intuição humana (CUNHA; SOUSA & SILVA 2014). 

 

O Materialismo Histórico Dialético parte do conhecimento de que a natureza, o 

homem, fazem parte de uma realidade objetiva, concreta que existe independente da 

consciência humana e fora dela. A matéria que vem primeiro deriva todas as percepções e 

sensações, enquanto que a consciência é secundária, decorre da matéria, isto porque é a 

imagem que reflete o ser, transformando em representação simbólica da realidade 

(RODRIGUEZ, 2014, p. 37). 

 

De acordo com Karl Marx, o pensamento dialético expresso ocorre quando “[...] os 

homens ao desenvolverem sua produção material e seu intercâmbio material, transformam 

também, como esta, a sua realidade, seu pensar e os produtos do seu pensar. Não é a 

consciência que determina a vida, mas a vida, que determina a consciência humana [...]” 

(MARX, 1977, p.58). Com isso, o materialismo histórico analisa o processo dialético que 

constitui a sociedade mediante o estudo das transformações histórica, social, cultural e 

econômica num movimento dialético, visando à perspectiva de uma prática revolucionária por 

meio da intervenção do homem a partir de uma nova consciência sobre a realidade desvelada, 

descortinada. 

A preferência pelo método se dá, ao perceber que o materialismo histórico procura 

compreender as leis do desenvolvimento da sociedade em seu conjunto, e suas relações de 

forma mútuas, absorvendo todos os aspectos da vida social. O método em seu sentido lato 
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traduz um conjunto de ideias, regras, que orientam os seres humanos em sua atividade, com a 

finalidade de efetivar suas ações com um significado amplo em uma base sólida e objetiva. 

Nessa perspectiva, o materialismo dialético se preocupa: 

“[...] em estudar as formas gerais do ser, os aspectos e os laços gerais da realidade, 

as leis do reflexo dessa última, na consciência do homem. As formas essenciais da 

interpretação filosófica do reflexo, das propriedades e das conexões universais da 

realidade e das leis do funcionamento e do desenvolvimento do conhecimento são as 

categorias e as leis da dialética [...]” (CHEPTULIM p. 01, 2004). 

 

Segundo Cheptulim (2004) o marxismo concebe a matéria, o mundo exterior que está 

em sua volta, visto como realidade objetiva, que na sua totalidade apresenta um conjunto de 

propriedades características, muito bem relacionadas com o real concreto, no mundo em sua 

totalidade, a qual se encontra eternamente externo à consciência humana. Tais propriedades 

podem ser aceitas como categorias que são correlatas ao objeto de estudo, que assume o 

desenvolvimento do conhecimento entre o particular e o geral, onde se alojam as contradições 

preexistentes. 

O Materialismo Histórico, para a análise do real, parte dos empíricos que se 

apresentam de forma global e difusa para logo realizar uma desagregação dos dados e 

estabelecer diferentes relações, que permitem fazer uma interconexão que possibilita verificar 

as múltiplas determinações que se estabelecem entre os dados singulares com universal. 

Trata-se, pois, de um enfoque teórico que contribui para desvelar a realidade quando busca 

apreender o real a partir de suas contradições e relações entre singularidade, particularidade e 

universalidade. Esse enfoque tende a analisar o objeto a partir do seu desenvolvimento 

histórico, da sua gênese e, por fim, do seu desenvolvimento, captando as categorias 

mediadoras que possibilitam a sua apreensão numa totalidade. 

 

No que diz respeito ao estudo dos conceitos de singularidades, particularidades e 

universalidades, caracteriza-se pelas suas inter-relações permeadas pelas suas categorias 

gerais previstas e concebidas pela ideia de totalidade, a práxis, a mediação e contradição. 

Sobre o conceito de singularidade como a essência da realidade, constata-se neste parâmetro o 

conhecimento puro, onde se observa as forças contrárias que por meio da sua junção formam 

a síntese. A ideia de particularidade é aqui compreendida como um conhecimento específico 

próprio de cada objeto de estudo ou realidade existente. Já a universalidade, este conceito é 

apreendido como a realidade global, um todo complexo universal, a realidade objetiva com 

todas as suas complexas relações. 
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A execução do método obedece algumas normas determinadas por uma lógica 

substancial, exigida pelos parâmetros do materialismo histórico dialético, que auxiliam no 

processo de apreensão do conhecimento, por meio de reflexões críticas e de análises sobre os 

documentos, as entrevistas transcritas e os registros no diário de campo, os quais tornam 

possível a abstração do conhecimento sobre o objeto de estudo. O conjunto das informações 

selecionadas possibilita o início do processo de análise dos dados, de forma crítica, dedutiva e 

dialética. Procuramos respeitar as determinações do método, transitando entre o que 

consideramos o particular e o geral, ou para um melhor entendimento, partindo 

constantemente do todo para as partes, ou ainda, das informações mais amplas, gerais, para as 

específicas, próprias do objeto de estudo, aquelas bem particulares contidas de forma explícita 

ou implícita nos documentos coletados. Com base nas categorias de análises, foram  

realizadas inferências e conclusões do conhecimento abstraído. 

 

A relevância ao método é dada por este ser um instrumento de análise que, por ter seu 

rigor científico no processo de investigação como um elemento revelador das  verdades 

ocultas existentes no real concreto e, por contribuir para desvelar as contradições intrínsecas 

na “coisa em si”, a partir de instrumentos e técnicas metodológicas e categorias de análises. 

 

As categorias, para Aristóteles (séc. V a. C) “são vistas aqui como noções gerais, 

resultados das coisas singulares elas representam formas particular do reflexo das coisas e das 

relações reais” (CHEPTULIN, 2004, p.6). Os elementos categóricos utilizados como 

instrumentos de análises no processo investigativo, tanto os de níveis macro - o Universal 

Particular e Singular - quanto os considerados micro de conteúdos são responsáveis pela 

percepção das contradições presentes na realidade social, mediada pela práxis que transita 

entre o Universal e o Específico, como a Práxis Mediação, Contradição e Totalidade. Tais 

categorias quando em conjunto tecem uma rede de relações intrínsecas que visam a desvendar 

um problema de correlação entre o particular e o geral na realidade objetiva. Especificamente 

as categorias de conteúdo, como a Práxis, Mediação, Contradição, Alienação que, ao serem 

aplicadas como critérios de análises, irão propiciar um movimento dialético, saindo da 

condição de aparência, possibilitando a descoberta da essência, ou seja, negando o velho e 

descobrindo um novo conhecimento extraído de uma realidade aparente, isto é, da totalidade, 

enquanto categoria de forma aparente superficial (CHEPTULIM, 2004). 

 

A Práxis aqui consiste no movimento entre a teoria e a prática, entre o pensamento/ ou 

a reflexão teórica e a pesquisa, empírica para desvelar o real concreto, pois, para sair da 
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aparência e penetrar na essência do objeto, a teoria necessita da prática. A práxis para a 

filosofia marxista, segundo Vasquez (2011, p. 31) ”não representa uma mera atividade da 

consciência - humana ou supra-humana, – mas sim como material social do homem”. A 

práxis, portanto aponta as contradições que tornam possível a transição teoria e prática, e 

assegura a unidade entre o todo e as partes pela mediação. Na filosofia marxista o conceito de 

Práxis é essencial como atividade humana e transformadora da natureza e sociedade, no 

pensamento marxista, a relação entre teoria e práxis é o mesmo que “teórica e prática”. A 

prática, associada à teoria, “[...] guia a ação e molda a atividade do homem, é teórica na 

medida em que a ação transformadora do homem torna-se uma atividade consciente [...]” 

(VASQUEZ, 2011, 30). 

 

A categoria que indica a totalidade está no sentido de apreender a complexidade e 

abrangência das relações sociais, é um todo articulado, estruturado dinâmico, que envolve o 

complexo do qual o objeto de pesquisa se manifesta e é manifestado na realidade concreta. 

Certifica Kuenzer, (1998, p. 64) que: ”[...] Esta categoria implica na concepção da realidade 

enquanto um todo em processo dinâmico de estruturação e de autocriação, onde os fatos 

podem ser racionalmente compreendidos a partir do lugar que ocupam na totalidade do 

próprio real das relações que estabelecem com os outros fatos e com o todo [...]”. A realidade 

objetiva é, portanto, o mundo em sua totalidade e para captar a sua essência necessita de um 

movimento dialético entre o todo e suas partes, por meio das leis do desenvolvimento ou suas 

relações complexas e abstratas. (KUENZER, 1998) Sob o ponto de vista de Kosik (1976 p. 

33), a Totalidade “[...] compreende-se a dialética da lei e da casualidade dos fenômenos, da 

essência humana e dos aspectos fenomênicos da realidade, das partes e do todo, do produto e 

da produção e assim por diante [...]”, conforme análise da realidade concreta no seu percurso 

natural. 

 

A Contradição enquanto categoria é responsável pela captação do movimento, da 

complexidade do objeto concreto numa relação dialética, é a luta dos contrários. São os 

aspectos, cujos sentidos de transformação são opostos e cuja interação constitui a contradição, 

os conflitos existentes. Para simplificar o conceito, elucida Cheptulim (2004, p. 289) que “a 

contradição é a unidade dos contrários e a luta dos contrários que se excluem e se supõem 

mutuamente”. Kuenzer (1998, p 65), em outras palavras, também reforça este conceito 

evidenciando que “[...] a contradição consiste em captar o movimento, a complexidade real e 

suas múltiplas determinações, abrangendo os contrários dialeticamente, buscando 

compreender onde e como se incluem/excluem, desaparecem e originam uma nova realidade 
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[...]”. Nesta lógica o pensamento do pesquisador deve transitar durante o percurso da 

investigação, entre suas diferentes dimensões, de forma dialética, visando compreender a 

origem embrionária do novo no processo de investigação. 

 

A Mediação enquanto categoria clássica transita sobre as diferentes dimensões do 

conhecimento presente na pesquisa, dialogando sempre com a dimensão concreta e a abstrata, 

sendo também considerada como um pressuposto da práxis, articulando sempre teoria e 

prática. É através da mediação, enquanto elo entre as parte e o todo, que o pesquisador 

procura conhecer as singularidades do fenômeno estudado a partir de um aprofundamento dos 

conteúdos específicos podemos conhecer a essência da totalidade (CHEPTULIM, 2004). 

 

A Alienação conforme Mészáros (2006 p. 39) caracteriza-se, portanto, pela ”extensão 

universal” da “vendabilidade”, conforme descrito por Marx em Manuscrito Filosófico (isto é, 

a transformação de tudo em mercadoria); pela conversão dos seres humanos em “coisas” para 

que eles possam aparecer como mercadorias no mercado (em outras palavras: a “reificação” 

das relações humanas); e pela fragmentação do corpo social em “indivíduos isolados”, que 

perseguem seus próprios objetivos limitados, particularizados, “em servidão, como um 

“necessidade egoísta”. A alienação portanto surge com o afastamento do homem da natureza, 

significando perda de conhecimento do todo. E o estranhamento do sujeito histórico em 

relação ao real concreto. 

 

O Conhecimento real em sua essência é desconhecido pelo homem, embora seja dado, 

imediatamente de forma sensível e captado através da sua relação com o mundo real concreto. 

Para conhecer e compreender esse todo concreto, o homem precisa torná-lo claro, explícito e 

acessível por meio da mediação entre o abstrato e o concreto, o todo e as partes, aparência e 

essência, enquanto elementos que o compõe. Este movimento traduz o método do 

pensamento, um movimento que vai do abstrato ao concreto, que possibilita o pensamento 

evoluir do subjetivo ao objetivo, mediado pela consciência humana (KOSIK, 1976). 

 

A definição de metodologia, enquanto percurso desenvolvido numa investigação de 

natureza científica carece de um aprofundamento teórico. São muitos os autores que 

debruçam sobre estudos metodológicos com posições diferentes sobre o estudo dos 

fenômenos com suas singularidades distintas. Nesse trabalho nos apropriamos dos estudos de 

Karl Marx e Engels, sobre Materialismo Histórico Dialético por compreender que este método 

é o que melhor explica a realidade enquanto totalidade na estrutura social. 
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A abordagem metodológica indica o caminho do pensamento e a prática exercida 

quando se investiga uma determinada realidade, ou ainda, quando inclui, simultaneamente o 

método, as técnicas, a ação do pesquisador (MINAYO, 2007). Nesse caminho observam-se 

três elementos essenciais, no qual estão inclusos, ao mesmo tempo, o método, quando teoriza 

a abordagem a ser aplicada; as técnicas a partir da operacionalização do conhecimento por 

meio dos seus instrumentos e por fim, as experiências, a criatividade e a sensibilidade daquele 

que está a frente da pesquisa, o sujeito pesquisador. 

 

A metodologia assume, portanto, posição central no âmbito das teorias, tornando-se, 

enquanto elemento de abordagem, muito mais do que técnica, se inclui nas concepções 

teóricas articulando-se a teoria com a realidade empírica e com os pensamentos sobre o real 

vivido e experimentado pelos homens. Como diz Lenin (1985, p 48), “[...] o método é a alma 

da teoria [...]”. Assim teoria e metodologia andam juntas e são intrinsecamente inseparáveis 

(Ibidem, 2007). 

 

Para Thiollent (2011) a metodologia pode ser vista como conhecimento geral, 

habilidades necessárias para orientar um processo de investigação, uma tomada de decisões, 

seleção de conceitos, hipóteses, técnicas e dados adequados à forma de como proceder na 

organização e sistematização do conhecimento investigado, abstraído e analisado pelo sujeito 

pesquisador, a partir instrumentos metodológicos que auxiliam na investigação e interpretação 

da realidade empírica. 

 
3.2 A Pesquisa - Ação e seus aspectos metodológicos 

 
Para a concretização dessa pesquisa a opção pela abordagem se deu pela Pesquisa- 

ação, por entender que esta compreende vários métodos e técnicas da pesquisa social com os 

quais se estabelecem com uma estrutura coletiva, participativa e ativa. A estrutura coletiva, 

neste caso é representada pelo Fórum Municipal de Educação. Esta escolha se justifica 

também por ser: 

 

[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada com estreita 

relação com a ação ou com a relação de um problema coletivo, no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, p 20). 

 
 

Os procedimentos metodológicos definidos como Pesquisa–Ação por ser uma 

estratégia que concebe uma relação íntima com na realidade a ser pesquisada. [...] Consistem 
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não somente, no acúmulo de conhecimentos e/ou a compreensão da realidade em estudo, mas 

fundamentalmente, contribuir com as informações que orientem a tomada de decisões e os 

processos de mudanças para assegurar melhorias e avanços no sistema de ensino. [...] 

(ESTEBAN, 2010, p.169). A pesquisa – ação exige uma visão emancipatória e crítica sobre a 

realidade e contribui para a reflexão sistemática sobre a prática social e educacional com 

vistas a sua melhoria e a mudanças, tanto pessoal quanto social. 

Alguns aspectos chaves caracterizam a pesquisa- ação: 

a) a abordagem envolve a transformação e melhoria de uma realidade educacional 

ou social; parte da prática, de problemas práticos; 

b) é uma pesquisa que envolve a colaboração de pessoas; 

c) envolve uma reflexão sistemática na ação; 

d) é realizada pelas pessoas envolvidas na prática que se pesquisa. 

Como estratégia metodológica a Pesquisa-ação pode ser entendida como forma de 

conceber e de organizar uma pesquisa social, de ordem política que esteja de acordo às 

exigências da ação e da participação dos atores envolvidos no problema. 

O processo de pesquisa- ação participante se caracteriza pelo seu caráter cíclico, sua 

flexibilidade e interatividade em todas as suas etapas, ou em todos os seus passos. Este 

modelo espiral em forma de ciclo é também constituído de quatro etapas: 

a) esclarecer e diagnosticar uma situação problemática para a prática; 

b) formular estratégias de ação para resolver o problema; 

c) pôr em prática e avaliar a estratégias de ação; 

d) Comprovar hipótese. 

O resultado leva a uma nova elucidação e ao diagnóstico da situação problemática 

iniciando-se, a espiral seguinte da reflexão e ação. (TRIPP, 2005 p.04). 

A prática da pesquisa-ação em nossa pesquisa foi realizada juntamente com a 

participação dos membros integrantes do Fórum Municipal de Educação, criado para 

acompanhar, monitorar e inferir sobre a Educação do Campo no município de Vitória da 

Conquista. Estes sujeitos foram inseridos como colaboradores no processo da coleta de dados, 

no acompanhamento das entrevistas, aplicação de questionários, participando das reuniões e 

acompanhamento do processo de análise, intervindo sobre as informações coletadas, às quais, 

previamente, eram organizadas em tabelas, ou quadro de análises conforme as categorias 

evidenciadas para serem refletidas pelo coletivo do Fórum. 

Com base nas estratégias metodológicas foram definidas três etapas necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa, que se apresentam da seguinte forma: 
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a) a primeira etapa iniciou com uma exaustiva leitura e análise crítica do 

referencial bibliográfico, produzido a respeito do real concreto, enquanto 

categoria universal visto neste caso, como a Educação do Campo, visando 

compreender o fenômeno na sua totalidade; 

b) o plano de pesquisa utilizado como  estratégica metodológica, na perspectiva 

da pesquisa-ação se desenvolveu com a colaboração dos membros 

participantes do Fórum que se colocaram à disposição para acompanhar o 

trabalho de pesquisa numa ação dialógica. O Fórum foi, portanto, um 

instrumento de colaboração junto à pesquisadora, (que também é vista 

como sujeito ativo, por fazer parte do fórum), para a realização do ciclo 

dialógico em que se concretizou o movimento de ação - reflexão e ação, 

por meio das análises dos documentos, suas inferências e a formação dos 

membros participantes deste organismo político; 

c) na terceira etapa aconteceu à prática da pesquisa com realização de entrevistas, 

coleta de documentos oficiais e análise dos questionários e dados 

pesquisados. 

A pesquisa teve como objetivos analisar se as ações estruturantes pedagógicas e 

administrativas da política municipal de Educação do Campo em Vitória da Conquista, no 

período de 2010 a 2017; verificar se os princípios curriculares e procedimentos estão em 

conformidade com as Diretrizes Operacionais (2002) que orienta a educação nas escolas do 

campo; criar um fórum para mediar a pesquisa e intervir sobre as ações políticas direcionadas 

às escolas do campo no município investigado e propor adequações legais e curriculares para 

a Educação do Campo no município, por meio de uma resolução que foi elaborada a partir das 

contradições visualizadas no decorrer das análises documentais, das entrevistas e 

questionários. 

O início da pesquisa se deu com a criação do Fórum em 29/03/2016, na Câmara de 

Vereadores de Vitória da Conquista, através de uma Audiência Pública com a participação de 

movimentos sociais organizados, órgãos públicos municipais e estaduais, entidades e outros 

colaboradores do Campo e da cidade como: o  Movimento dos Trabalhadores dos Sem Terra 

– MST, o Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA, o Movimento dos Trabalhadores 

Desempregados – MTD, o Conselho Municipal de Educação – CME, o Conselho Tutelar 

Rural - CTR, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista - SMED\VC e 

educadores e representantes de gestores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais 

do  campo,  Sindicatos  dos  Professores  Municipais  do  Magistério  Público  de  Vitória  da 
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Conquista – SIMMP\VC, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, além de 

outros convidados que participaram da audiência e, posteriormente, se integraram ao fórum 

como membros permanentes. 

O Fórum é tido como instrumento de ação e mediação neste processo de investigação  

e desde o momento da sua criação (março de 2016), até o mês de julho de 2017 foram 

realizados encontros para reflexão sobre a realidade da Educação do Campo em Vitória da 

Conquista e planejamento de ações interventivas, como a formação de educadores. A primeira 

formação dos integrantes do fórum e outros educadores ocorreu em dezembro de 2016, no 

Sítio Sul, organizada pelo Grupo de Pesquisa em Educação do Campo e Núcleo de Extensão e 

Desenvolvimento Territorial da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

GEPEC/NEDET/UESB, com envolvimento de outros integrantes deste Fórum. Neste 

momento refletiu-se sobre os temas Agroecologia e Educação do Campo. Uma oficina de 08 

horas, em tempo integral, organizada por uma parte prática e outra teórica, contou com a 

participação de educadores do campo, estudantes agrônomos e militantes de movimentos 

sociais, defensores da Agricultura Familiar orgânica, professores do curso de Farmácia da 

UFBA, além de outros profissionais da área de Saúde. Ao todo 70 pessoas participaram dessa 

formação. 

A segunda oficina pensada no projeto foi realizada em 29 de março de 2017, e contou 

com a presença de lideranças rurais, professores, militantes dos movimentos sociais e outros 

convidados. Neste encontro, discutiu-se sobre as políticas públicas para Educação do Campo  

e sua relação com o Agronegócio, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Arlete Ramos dos Santos, da 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC/ BA. O tempo de duração desse trabalho foi de 

quatro horas e realizou-se no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi um momento de 

construção de conhecimentos e reflexões entre os integrantes do Fórum enquanto sujeitos e 

colaboradores da pesquisa. 

Na pesquisa de campo foram realizadas 05 (cinco) entrevistas, tendo como sujeitos: o 

Secretário Municipal de Educação, a coordenadora geral da Secretaria Municipal de 

Educação; uma coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal, que atua no Núcleo 

Pedagógico assistindo aos professores do Ensino fundamental inicial e classes Multisseriadas 

das escolas do campo; a gestora das Escolas Nucleadas Rurais e a gestora do Circulo Escolar 

Integrado de Cabeceira. 

Os critérios estabelecidos para a escolha dos sujeitos a serem entrevistados foram 

aqueles que particularmente mais se aproximavam da realidade investigada. O primeiro seria 

o gestor municipal por ser aquele que iria implementar as políticas públicas no município; o 
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segundo foi a coordenadora pedagógica geral, por entender que esta seria a pessoa 

responsável pelo desenvolvimento e execução da proposta pedagógica da rede municipal, a 

terceira pessoa escolhida foi a coordenadora pedagógica escolar, por ser uma profissional que 

está diretamente atuando junto ao professor, dando-lhe suporte, orientação pedagógica e 

acompanhado o trabalho nas escolas, a quarta escolha envolveria as gestoras das escolas 

nucleadas e dos círculos escolares por dirigirem um grupo de escolas no campo denominado 

“Círculos Intermediários” formado pelas escolas que a funcionam em sua maioria com as 

classes Multisseriadas e, por estes círculos representar o número expressivo de escolas no 

meio rural do município. E a quinta pessoa a ser entrevistada seria uma gestora que 

representasse um dos Círculos Escolares escolhidos para a realização dessa pesquisa. Os 

questionários foram aplicados aos professores da cada um destes segmentos, representando 

cada uma dessas tipologias da organização do ensino, que compõe a rede municipal de ensino 

no campo. Ao todo foram selecionados cinco Círculos escolares para a aplicação dos 

questionários, aqueles que abarcassem o maior número de escolas da rede municipal. Os 

questionários foram distribuídos em reuniões de planejamento, previamente organizado pela 

escola ou pela Secretaria de Educação, com autorização dos gestores. Foram aplicados 33 

questionários para serem respondidos por estes sujeitos e deste total, apenas 29 foram 

respondidos, dois não foram devolvidos e dois questionário não foram respondidos ao 

pesquisador. 

 
Tabela 01 – Apresentação dos Instrumentos Metodológicos da Pesquisa - Ação 

 

PESQUISA AÇÃO 

INTRUMENTOS METODOLÓGICO DA PESQUISA 

Instrumentos Quantidade Espécie Sujeitos 

Sujeitos Envolvidos na 09 membros Membros Integrantes do Pesquisadores do 

Pesquisa  Fórum Municipal na GEPEMDEC 

  pesquisa Lideranças de 

   Movimentos Sociais do 

   Campo 

   Representante do grupo 

   de pesquisa GEPEC 

   /UESB; 

   Representantes do MTD. 

   MST CME, CEDASB, 

   SMED, MPA, SIMTRAB 

   e PROJOVEM/Campo. 
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Entrevistas Realizadas 05 pessoas entrevistadas Entrevistados Secretário Municipal de 

Educação 

Coordenador Geral do 

Núcleo Pedagógico; 

Coordenadores 

Pedagógicos escolares do 

núcleo que  orienta 

professores do Ensino 

Fundamental  e  Classe 

Multisseriadas; 

Diretor das Escolas 

Nucleada Rural. 

Questionários Aplicados 33 unidades Responderam 

Questionários. 

29 sujeitos. 

  Não Responderam 02 sujeitos. 

  Não entregaram o 

questionário. 

02 sujeitos. 

Total de sujeitos 

envolvidos na pesquisa: 

47 sujeitos envolvidos.   

Fonte: (Questionário de Pesquisa, quadro elaborado pela autora, 2017). 

 
 

Além das entrevistas outros instrumentos técnicos foram utilizados para a 

compreensão do real, como coleta de documentos, junto ao Conselho Municipal de Educação, 

Secretaria de Educação e nas Escolas Nucleadas, espaços considerados como lócus de 

pesquisa. Todo este trabalho foi acompanhados por alguns dos nove integrantes do Fórum, 

que contribuíram na realização das entrevistas, fazendo perguntas aos sujeitos escolhidos para 

efetivação dessa etapa da pesquisa. 

Os documentos coletados para alcançar o objetivo dessa pesquisa no município foram 

relatórios de trabalho anuais, atas, decretos, resolução, portarias, Plano Municipal de 

Educação, Regimento Unificado das Escolas da rede de ensino, decretos de eleições para 

diretores da rede municipal, relatórios de transporte escolar, dados estatísticos de desempenho 

escolar da zona rural, relatório das escolas Nucleadas rurais, relatório anual do Ensino 

Fundamental inicial do Núcleo Pedagógico, Calendário Escolares, além de outros 

considerados importantes relacionados ao período de 2010 a 2015. 

Posteriormente, foram feitos estudos e análises sobre a legislação nacional, estadual e 

municipal e, especificamente sobre a resolução municipal que orienta a Educação do Campo 

em Vitória da Conquista. Os estudos sobre as Diretrizes Operacionais nº. 01/2002 e a de 
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02/2008, o Decreto 7.352, entre outras leis que orientam a Educação do Campo, propiciarm a 

construção de organogramas, gráficos e quadro de análise para conhecer as categorias de 

conhecimento. A partir destes documentos e estudos e comparações com a Resolução 

municipal, visou-se a elaboração de uma proposta de resolução para o município tornando 

possível fazer as adequações legais, a respeito da educação do meio rural. 

Ao nos depararmos com as contradições existentes na resolução municipal, iniciou-se 

a elaboração da proposta de resolução visto como um resultado praxiológico, por ser um 

instrumento de intervenção social que visou a orientar a Educação do Campo, no município, 

adequando a sua realidade às diretrizes nacionais. Ao final de sua elaboração foi proposto 

pelos integrantes do Fórum, a apresentação do documento final à Secretaria Municipal de 

Educação, ao Conselho Municipal de Educação e aos coordenadores Pedagógicos municipais, 

ao gestores escolares, às lideranças das comunidades rurais, ao Sindicato dos Professores 

municipais - SIMMP, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR e a Central de 

Associações Rurais do município, sendo que algumas destas proposições já estão se 

realizando, conforme agenda e disponibilidade dos sujeitos coletivos. 

A proposta de Resolução foi apresentada em abril de 2017, aos coordenadores 

pedagógicos do Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, com a participação 

da Coordenação geral deste núcleo, do vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, 

gestores das Escolas Nucleadas Rurais, integrantes do Fórum, representando, o 

GEPEC/UESB, MST, Conselho Tutelar Rural, e a professora orientadora desta pesquisa, 

Arlete Ramos dos Santos da UESC. Este foi um momento importante para os colaboradores 

da pesquisa, pois tiveram a oportunidade de apresentar os resultados parciais da pesquisa, 

fazer a defesa da proposta ao apresentá-la, principalmente aos gestores da secretaria. Os dados 

apresentados referem–se às principais contradições observadas na implementação da política 

municipal de Educação do Campo, a exemplo do número de fechamento das escolas, a falta 

de prioridade para o atendimento à Educação Infantil no campo, o distanciamento da 

legislação municipal para com a legislação Nacional e Estadual no que se refere à Educação 

do Campo, currículo distante da realidade rural e formação continuada dos professores 

equivocada para o fortalecimento da identidade camponesa. Foi um encontro rico em 

discussões, questionamentos, relatos e proposições. 

Para efeito de análise dos dados, foram utilizados os resultados das entrevistas, (anexo 

28) do questionário (anexo 27) aplicado aos professores e, das análises de documentos 

coletados como resoluções (anexo 01), pareceres, atas (anexo 22), programas de trabalho, 

relatórios anuais, ofícios (anexo 08), além de outros concernentes às ações sobre Educação do 
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Campo, utilizando o Materialismo Histórico Dialético, como método. Com o objetivo de 

compreender os fenômenos essenciais que envolvem o conhecimento empírico a partir do 

macro como o Universal, Particular e o Singular, destacando as seguintes categorias: 

Totalidade, Contradições, Mediações, Práxis social. (KOSIK, 1976). 

As informações coletadas foram organizadas, sistematizadas, e analisadas observando 

as suas similaridades, as generalidades e por fim as contradições específicas presentes na 

realidade objetiva Sempre partindo do universal para o particular, observando as categorias de 

forma e de conteúdo intrínsecas e preestabelecidas no objeto de estudo, conforme ordenação 

categorial. 

O conteúdo aqui é compreendido como o elemento que se desloca em movimento no 

objeto, representa sempre o individual, trazendo para si tanto o geral como o singular, sendo 

aqueles específicos do objeto de pesquisa. As categorias de forma são aquelas mais estáticas  

e representa o todo, o geral, simbolizando a estrutura do objeto. Contudo, a categoria de forma 

não existe sem o conteúdo, uma está ligada a outra, o todo está associado as suas partes. A 

forma é, portanto representada pelas categorias clássicas do método que estrutura 

internamente os conteúdos específicos encontrados o objeto de estudo. (CHEPTULIN, 2004) 

A concepção de totalidade abstraída como categoria de forma ou aparente, categorias 

presentes na realidade objetiva, sistematicamente, são representadas pelas situações macro das 

políticas públicas educacionais vigentes no sistema capitalista e consequentemente, os seus 

reflexos no município com a seguinte ordenação estrutural metódica; 

a)  A Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista sinaliza a categoria 

singular; que é a forma real materializada através de conhecimentos, concretizando 

o objeto de estudo; 

b)  A Política Municipal de Educação do Campo representa um contexto 

particularizado, um conhecimento bem mais próximo da realidade, “a coisa em si”, 

o objeto de estudo propriamente dito; 

c)  As Políticas Públicas Educacionais são vistas neste estudo, como parâmetros 

universais, numa visão mais geral sobre a realidade para entender o particular. Um 

panorama sobre as políticas públicas vislumbram compreender as demandas da 

sociedade civil, em sua relação com a classe dominante, podendo suavizar ou 

acirrar as contradições existentes na realidade social; 

d)  O conhecimento da práxis, enquanto atividade prática que teoriza a ação-reflexão- 

ação é compreendida no conjunto do trabalho realizado, pelos gestores municipais 

na execução de suas ações política nas escolas do campo, como também, pelos 
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processos de intervenção a fim de propiciar uma transformação da realidade social 

investigada. A categoria da práxis é visualizada através das ações do Fórum e do 

seu trabalho de intervenção, quando propõe alteração na política municipal de 

educação por meio de uma proposta de Resolução para a Educação do Campo no 

município, nas reuniões com a comunidade do meio rural, por meio dos seus 

organismos políticos, levando os resultados desta pesquisa, chamando atenção para 

os direitos assegurados por lei; como o caso do fechamento das escolas do campo 

neste município, cuja proibição está prevista em lei, realizada sem respeitar aos 

critérios estabelecidos; 

e) As contradições, portanto, são verificadas nos problemas e/ou ações equivocadas 

intrínsecas nas singularidades da política educacional do município, à luta dos 

contrários, que (in) dependente da sua intencionalidade propicia o distanciamento 

da Educação do Campo, em relação às Diretrizes Operacionais. È, portanto, o 

conhecimento puro, invisível, presente no objeto concreto da realidade investigada. 

Configura-se como resultados gerais ou a antítese do objeto concreto. O 

distanciamento das ações políticas do município, para com as Diretrizes 

Operacionais (2002), representa uma das principais contradições existentes no 

objeto de estudo investigado; 

f)  A Política Municipal de Educação do Campo em Vitória da Conquista - BA, 

representa o contexto singular desse objeto de estudo, propriamente dito. Nesta 

fase da pesquisa, já temos a percepção das interferências de natureza universal, 

através dos elementos singulares desse real concreto. Ao analisarmos os 

documentos coletados, mediados pelos resultados das entrevistas e dos 

questionários aplicados, dos documentos oficiais pudemos obter uma radiografia, 

mais visível do objeto estudado. Tais resultados vão revelando as contradições 

internas da política educacional do campo, gestada pelo poder público, por meio de 

suas ações estruturantes e pedagógicas, que orientam a Educação do Campo no 

município e, que, intrinsecamente, envolvem a política de transporte, de formação 

continuada, da proposta curricular, de orientações pedagógicas para as escolas do 

campo entre outras ações. Esta análise conclusiva foi facilitada pelas categorias da 

mediação e contradição. 

As Políticas Públicas Educacionais que vislumbram atender as demandas da sociedade 

civil em sua relação com a classe política, suavizando ou definindo as contrações existentes 

na realidade social são vistos como parâmetros universais, no estudo sobre essa realidade 
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pesquisada. O conhecimento da práxis, enquanto teorização da ação-reflexão-ação é  

percebida no conjunto de práticas realizadas, pelos gestores municipais na execução de suas 

ações políticas nas escolas do campo. As contradições, portanto, são verificadas nos 

problemas e/ou ações equivocadas intrínsecas nas singularidades da política educacional do 

município, que propicia o distanciamento da Educação do Campo, para com as Diretrizes 

Operacionais. É, portanto, ó conhecimento puro, invisível, presente no objeto concreto da 

realidade investigada. As abstrações do conhecimento real só serão possíveis, a partir de uma 

investigação criteriosa, com a aplicabilidade coerente do conjunto das propriedades 

categoriais, exigido pelo método materialismo histórico o que, consequentemente, irão 

contribuir para desvelar a essência dessa realidade aparente. 

Para averiguação das ações políticas implementadas pela Secretaria Municipal de 

Educação lançamos mão de critérios apresentados em forma de ciclo de análise já aplicados 

em estudos de avaliação de Políticas Públicas, partindo dos instrumentos da efetividade, 

eficácia e eficiência, contudo, neste objeto de estudo foi priorizado eficiência como o 

principal critério, pelo acesso aos documentos necessários para analisar aspectos estruturantes 

das ações administrativas e pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação. 

O Materialismo Histórico enquanto método indica o percurso metodológico e as 

reflexões teóricas, sobre a visão concreta da realidade, associado a uma abordagem 

metodológica dialética e dialógica, alicerçada pelo processo ação-reflexão-ação, que neste 

trabalho investigativo foi proporcionada pela pesquisa-ação. A concepção de metodologia 

para Minayo (2007) traduz o caminho do pensamento à prática exercida em contato com a 

realidade. Nesse caminho observam-se três elementos essenciais, nos quais estão inclusos, ao 

mesmo tempo, o método, quando teoriza a abordagem a ser aplicada; as técnicas a partir da 

operacionalização do conhecimento por meio dos seus instrumentos e, por fim, as 

experiências, a criatividade e a sensibilidade daquele que está à frente da pesquisa, o sujeito 

pesquisador. 

Thiollent (2011) vê a metodologia como conhecimento geral, de habilidades 

necessárias para orientar um processo de investigação, uma tomada de decisões, seleção de 

conceitos, hipóteses, técnicas e dados adequados. 

Esta pesquisa traz uma abordagem quali-quantitativa, que está orientada para 

interpretação da realidade a partir do sujeito-objeto pesquisado. Trata-se de um método com 

base na interpretação dos dados, expresso por Cheptulim (2004) certificando que o objeto 

estudado é movido tanto por critério da quantidade, como de qualidade de forma inseparáveis. 

Este procedimento que se refere ao método lógico que é sintetizado por Kosik (1976, p. 37) 
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expressando que a aplicabilidade método “[...] parte do empírico (real aparente), retorna-se  

ao concreto, isto é, a complexidade do real que apenas pode ser captada pelos processos de 

abstração do pensamento [...]”. 

Com base nas estratégias metodológicas foram definidas três etapas necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa, que se apresentam da seguinte forma: A primeira etapa iniciou 

com uma leitura e análise crítica da revisão de literatura, que nos levou compreender como a 

Educação do Campo, se apresenta de maneira fenomênica no contexto das relações 

capitalistas. Em segundo plano foi utilizado como estratégica metodológica, na perspectiva da 

pesquisa-ação, a colaboração dos membros participantes do Fórum que se colocaram à 

disposição para acompanhar o trabalho de pesquisa. 

O FOMEC, portanto, foi um instrumento de colaboração junto à pesquisadora para a 

realização do ciclo dialógico onde se concretizou o movimento de ação - reflexão e ação, por 

meio das análises dos documentos, suas inferências e a formação dos membros participantes 

deste organismo político. E na terceira etapa, aconteceu a prática da pesquisa propriamente 

dita, com realização de entrevistas, coleta de documentos e análise dos dados pesquisados, por 

meio dos quais foram elaborados os critérios de análises para se chegar aos resultados 

essenciais. Como síntese foi elaborada uma proposta de Resolução sobre a Educação do 

Campo, tida como produto da pesquisa e encaminhada a Secretaria de Educação do município 

pesquisado. 

A criação do Fórum aconteceu em 29/03/2016, na Câmara de Vereadores de Vitória da 

Conquista, através de uma Audiência Pública com a participação de movimentos sociais 

organizados, órgãos públicos municipais e estaduais, entidades e outros colaboradores do 

Campo e da cidade como: Movimento dos Trabalhadores dos Sem Terra-MST, Movimento 

dos Pequenos Agricultores-MPA, Movimento dos Trabalhadores Desempregados - MTD, 

Conselho Municipal de Educação CME, Conselho Tutelar Rural, - CTR, Secretaria Municipal 

de Educação de Vitória da Conquista- SMED\VC, educadores, gestores e coordenadores 

pedagógicos das escolas municipais do campo, os Sindicatos dos Professores Municipais do 

Magistério Público de Vitória da Conquista – SIMMP\VC, Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB, Universidade Federal da Bahia - UFBA, campus de Vitória da 

Conquista, além de outros convidados que participaram da audiência e, posteriormente, se 

integraram ao Fórum como membros permanentes. 

Desde o momento da criação do Fórum, foram realizados encontros para reflexão 

sobre a realidade da Educação do Campo em Vitória da Conquista e planejamento de ações 



40 
 

 

 

 

interventivas, como a formação de educadores A primeira formação ocorreu em dezembro de 

2016, no Sítio Sul, organizada pelo nosso colaborador no FOMEC, o Grupo de Pesquisa em 

Educação do Campo e Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia-GEPEC/NEDET/UESB, com envolvimento de outros 

integrantes deste Fórum. Neste momento refletiu-se sobre os temas: Agroecologia e Educação 

do Campo. Uma oficina de 08 horas, em tempo integral organizada por uma parte prática e 

outra teórica. Esse momento contou com a participação de educadores do campo, estudantes, 

agrônomos e militantes de movimentos sociais, defensores da Agricultura Familiar orgânica, 

professores do curso de Farmácia da UFBA, além de outros profissionais da área de Saúde, 

que teve a participação de 70 pessoas nesse encontro de formação. 

A segunda oficina pensada no projeto foi realizada em 29 de março de 2017, e contou 

com a presença de lideranças rurais, professores, militantes dos movimentos sociais e outros 

convidados. Neste encontro, discutiu-se sobre as políticas públicas para Educação do Campo  

e sua relação com o Agronegócio, ministrada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa, Movimentos 

Sociais, Diversidade e Educação do Campo - GEPEMDEC, da Universidade Estadual de 

Santa Cruz – UESC/ BA. O tempo de duração desse trabalho foi de quatro horas e realizou-se 

na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi um momento de construção, ampliação de 

conhecimentos e reflexões sobre Educação do Campo entre os integrantes do Fórum enquanto 

sujeitos e colaboradores da pesquisa. 

Durante a coleta de dados foram realizadas entrevistas com os gestores municipais, 

coordenadores pedagógicos e gestores escolares, além de coleta de documentos oficiais junto 

ao Conselho Municipal de Educação - CME, Secretaria Municipal de Educação e nas Escolas 

Nucleadas, considerados como sujeitos e espaço da pesquisa. Esse momento da pesquisa, 

contou com a colaboração de alguns integrantes do FOMEC. Os materiais coletados para essa 

finalidade no município foram relatórios de trabalho anuais, atas, decretos, resolução, 

portarias, o Plano Municipal de Educação - PME, Regimento Unificado das Escolas da rede 

de ensino, decretos de eleições para diretores da rede municipal, relatórios de transporte 

escolar, dados estatísticos de desempenho escolar da zona rural, relatório das Escolas 

Nucleadas Rurais, relatório anual do Ensino Fundamental inicial do Núcleo Pedagógico, 

Calendário Escolares, além de outros considerados importantes, no período de 2010 a 2016. 

Posteriormente, foram feitos estudos e análises sobre a legislação nacional, estadual e 

municipal e, especificamente, sobre a resolução municipal que orienta a Educação do Campo 

em Vitória da Conquista. Os estudos sobre as Diretrizes Operacionais nº. 01/2002 e a de 

02/2008, o Decreto 7.352/2010, entre outras leis que orientam a Educação do Campo 
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nacionalmente, propiciou a construção de tabelas para conhecer os aspectos legais, destes 

documentos no que se refere à garantia de direitos educacionais para os camponeses, sendo 

possível estabelecer um estudo comparativo com a resolução municipal, a partir de uma 

análise sobre as Diretrizes Operacionais para perceber se a legislação de Vitória da Conquista, 

no tocante à Educação do Campo está em consonância com a legislação nacional. A partir da 

análise desse dispositivo legal de forma comparativa com a legislação municipal, foi possível 

perceber em quais aspectos a política municipal de Educação do Campo não contempla o que 

preconiza a legislação nacional. De posse dessas informações, e sua aproximação com outras 

obtidas nas entrevistas, nos questionários, e as extraídas dos documentos oficiais, iniciamos a 

elaboração de uma proposta de resolução, na qual se encontram as adequações legais, a 

respeito da Educação no e do Campo para o município investigado. 

Ao final de sua elaboração foi proposto pelos integrantes do Fórum, a apresentação 

desta resolução à Secretaria Municipal de Educação, ao Conselho Municipal de Educação e 

aos coordenadores pedagógicos municipais, gestores escolares, lideranças das comunidades 

rurais, Sindicato dos Professores Municipais - SIMMP, Sindicato dos Trabalhadores Rurais - 

STR e a Central de Associações Rurais do município, ao Conselho Municipal das 

Comunidades Quilombolas, sendo que algumas destas proposições já estão se realizando, 

conforme agenda e disponibilidade dos sujeitos coletivos. 

A proposta foi apresentada aos coordenadores pedagógicos do Núcleo Pedagógico da 

Secretaria Municipal de Educação, com a participação da Coordenação geral deste núcleo, do 

vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, dos gestores das Escolas Nucleadas 

Rurais, dos integrantes do Fórum, representando, o GEPEC/UESB, MST, do Conselho 

Tutelar Rural e da professora orientadora desta pesquisa. 

Este foi um momento importante para os colaboradores da pesquisa, pois tivemos a 

oportunidade de apresentar os resultados parciais da pesquisa, fazer a defesa da proposta ao 

apresentá-la, principalmente aos gestores da secretaria. Os dados apresentados referem–se às 

principais contradições observadas na implementação da política municipal de Educação do 

Campo, a exemplo do número de fechamento das escolas, a falta de prioridade para o 

atendimento à Educação Infantil no campo, o distanciamento da legislação municipal para 

com a legislação Nacional e Estadual no que se refere à educação do campo, currículo  

distante da realidade rural e formação continuada dos professores equivocada para o 

fortalecimento da identidade camponesa. 

Ao final da pesquisa já com todos os dados sistematizados, solicitamos agenda para 

apresentação dos seus resultados, em uma sessão do Conselho Municipal de Educação, que 
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respondeu positivamente ao nosso pedido, pautando o encontro para o dia 09 de agosto de 

2017, no turno vespertino, na sala de reunião dos conselheiros. Nesta sessão, estiveram 

presentes treze membros do Conselho, o assessor do gabinete do Secretário de Educação e 

alguns estudantes de medicina que estavam como visitantes. Os dados foram organizados em 

Power Point, apresentando e refletido por um período de três horas. Os resultados da pesquisa 

foram recebidos com muitos elogios pelos participantes, alegando ser um tema bastante 

relevante e seus resultados coerentes com a realidade de Vitória da Conquista BA. Além 

disso, segundo eles, muita coisa já era percebida aparentemente, e que agora se materializa 

com a pesquisa, cujos dados poderão contribuir para orientar o novo projeto de educação que 

está sendo desenhado e proposto pelo então, Secretário Municipal de Educação. 

Uma ação importante foi realizada pelos integrantes do Fórum, após o término da 

pesquisa ao tomarem conhecimento de todos os dados sistematizados. Os membros ficaram 

insatisfeitos com o número de escolas que foram fechadas no município, em tão pouco tempo, 

sendo ao todo cinquenta e três (53) escolas “paralisadas“ ou fechadas como é chamado por 

estes gestores, até o ano de 2016 e, ainda, existem outras escolas com ameaça de fechamento 

para 2018. Estas informações provocaram inquietação ao  grupo, que logo  tomara a decisão 

de fazer uma denúncia à União Nacional dos Conselhos Municipal (UNCME) solicitando 

orientação para barrar o fechamento das escolas do campo neste município, a partir dos dados 

desta pesquisa, conforme documento em anexo (nº 08). 

O resultado da pesquisa também vem sendo divulgado em seminários realizados pelo 

Central de Associação das comunidades rurais, com o objetivo de frear ou inibir a política de 

fechamento das escolas no campo e de levar o conhecimento sobre a importância da Educação 

do Campo para o fortalecimento da identidade camponesa e melhoria da qualidade de ensino 

no município. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 
1.0 POLITICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: 

CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA 

 
Este capítulo traz uma análise histórica sobre a construção das Políticas Púbicas e 

educacionais destinadas à população do campo a partir da década de 1990, com base nos 

estudos e pesquisas de teóricos e de autores com diferentes pontos de vista sobre a temática, 

procurando refletir sobre os conceitos, as possibilidades e os desafios,  numa visão universal  

e sócio histórica da realidade. O objetivo, pois, compreender como a Educação do Campo vai 

se construindo historicamente e como os sujeitos sociais, pertencentes à classe trabalhadora 

camponesa vão se constituindo, ou se excluindo ao longo desse período, do projeto 

educacional e social proposto pela classe dominante no Brasil. 

 
1.1 - Políticas Públicas para Educação do Campo – definições, possibilidades e 

desafios 

 
As discussões acerca das políticas públicas para Educação do Campo têm movimentado 

grandes estudiosos no cenário nacional, posto que resultem das lutas e conquistas ao longo da 

história. Tais resultados vão se configurando de forma concreta e visível a partir de 1990, no 

Brasil. Trata-se de importante reflexão na área da Educação Básica no Campo, que chama a 

atenção da sociedade e dos movimentos sociais, com perspectivas e concepções diferentes 

sobre a temática, devido aos cenários complexos e pela ausência de políticas públicas 

direcionadas a essa realidade social e, ainda, por seus vestígios históricos sobre a negação de 

direitos aos sujeitos campesinos. 

A Educação é uma política pública prioritária para a formação do ser humano e para o 

desenvolvimento social. Todo ser humano necessita de formação e informação para viver 

socialmente e constituir-se como sujeito histórico e transformador na realidade em que vive. 

Tardif (2012, p. 31) enfatiza que, “a educação constitui um conjunto dos processos de 

formação e de aprendizagem elaborados socialmente, e destinados a instruir os membros da 

sociedade com base nos saberes social.” Para Dourado (2007), outra concepção de Educação, 

numa visão pública de gestão democrática, se constitui como 
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“[...] prática social, portanto, constitutiva e constituinte das relações sociais mais 

amplas, a partir de embates e processos em disputa que traduzem distintas 

concepções de homem, mundo e sociedade. [...] a educação é entendida como 

processo amplo de socialização da cultura, historicamente produzida pelo homem, e 
a escola, como lócus privilegiado de produção e apropriação do saber, cujas 

políticas, gestão e processos se organizam, coletivamente ou não, em prol dos 

objetivos de formação [...]” (DOURADO, 2007, p. 923). 

 

A ideia de Educação é proveniente de duas expressões que vem do latim, conhecida 

como: “educere” e “educare”. A primeira expressão significa conduzir à força para fora; a 

segunda, traz um significado maternal, acolhedor, associa-se ao sentido original da palavra, a 

ideia de amamentar, alimentar, criar. Segundo Fullat (1994), “[...] de um lado, passa a ideia de 

conduzir, impondo uma direção, do outro, a dádiva do alimento que possibilita o crescimento 

[...]” (FULLAT, 1994, p.90). 

Desde os primórdios da humanidade a educação vem sendo utilizada na formação dos 

indivíduos, por meio da socialização dos conhecimentos historicamente produzidos por eles 

mesmos, tanto de forma organizada, planejada, como de forma natural, ou seja, assistemática, 

espontaneamente. Nas comunidades primitivas, a transmissão de conhecimentos não era feita 

nas escolas. A preocupação com o ato de ensinar neste período da história visava preparar os 

indivíduos para a vida, por meio da vida, a partir das vivências, experiências e dos saberes 

vividos dos mais velhos, e transmitidos através dos líderes familiares. Como afirma Ponce, 

(2005, p. 90), 

[...] estamos tão acostumados a identificar a escola com a educação, e esta, com a 

noção individualista de um educador e educando, que nos custa um pouco a 

reconhecer que a educação na comunidade primitiva era uma função espontânea da 

sociedade junto, da mesma forma que a linguagem moral [...]. (PONCE, 2005, p.. 

90). 

 

Para os movimentos sociais a ideia de educação, enquanto um conjunto organizado de 

formalidades ou não, utilizado no processo de transmissão do conhecimento aos seres 

humanos, é também conhecido como educação formal, informal ou não formal, e ainda, 

educação popular. Estas modalidades de educação diferenciam-se entre si, quanto aos seus 

significados. Gonh (2006) evidencia que na educação formal, oferecidas em instituições 

públicas e privadas credenciadas, espera-se que além da aprendizagem efetiva, esta 

escolarização seja certificada, acompanhada de titularidade e, ainda, que capacitem os 

indivíduos para outros níveis elevados. 

Na educação informal os sujeitos sociais trocam conhecimentos compartilhados entre 

si. Os resultados não são esperados e aparecem espontaneamente, com base no senso comum, 

a partir da sua forma de pensar, agir, livremente. A educação não formal é aquela carregada 
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de intencionalidades política. Geralmente, ocorrem nos grupos de jovens, na formação  

política dos movimentos sociais, dentre outras (Idem 2006). A educação popular é 

proveniente das práticas populares e culturais do povo. Caracteriza-se por utilizar os 

conhecimentos do povo como conteúdo para o processo de ensino. Paulo Freire (1987), 

estudioso e teórico da Educação Popular define a palavra “popular” como sinônimo de 

“oprimido”, ou seja, aquele que vive com dificuldade de sobrevivência, que depende de 

eternas lutas para garantir a sua sobrevida e assegurar a sua cidadania. No Brasil, a expressão 

Educação Popular aparece no espaço social a partir dos anos 1960, associados aos 

movimentos organizados da sociedade civil que lutavam por transformações sociais políticas, 

econômicas para aquele momento de grandes contradições naquele período histórico 

(SANTOS, 2013). 

O que possibilita a Educação Popular ser um território de reinvenção do atual modo de 

vida e, portanto, de transformação do mundo sob o ponto de vista de Pereira & Pereira (2010, 

p. 74), é o fato de estar intrinsecamente vinculado aos princípios da ação-reflexão-ação, 

também vista como educação dialógica proposta por Paulo Freire (1987), na qual procura 

respeitar a natureza ontológica do homem de ir além das suas possibilidades, de se desafiar, 

sem pretender afastá-lo do seu mundo real, estimulando nele a criatividade humana, 

valorizando a relação educador-educando e educando–educador, reconhecendo o homem 

como um ser histórico, contemplativo, prático, que continuamente desenvolve o seu olhar 

crítico sobre o conhecimento imerso no seu cotidiano, por está submetido a condicionamentos 

histórico-sociológicos, vez que a busca pelo saber exige uma intensa inquietação do sujeito 

aprendente. 

A lógica evidencia que a Educação Popular permite explicitar o lado político da 

educação e ganha com isso, um caráter de classe, porquanto procura questionar a forma como 

as relações de poder que dão sustentação a sociedade capitalista, reproduzem-se na educação 

bancária1. Além disso, quando orienta as atividades para a construção de um projeto histórico 

para a nação, visando o bom senso da justiça e da igualdade social para todos os oprimidos. 

Favorece a crença no potencial humano e estimula a participação do educando procurando, 

desse modo, transformar a educação num laboratório de experimentação em que vários níveis 

de atuação vão se fazendo presente. (PEREIRA; PEREIRA, 2010). 

 

 

1 Educação Bancária “fez do processo educativo um acto permanente de depositar conteúdos ”Acto no qual o 

depositante é o “educador” e o depositário é o “educando”. A concepção bancária, ao não superar a sua 

contradição “ educador-educando”, mas pelo contrário, ao enfatizá-la, não pode servir senão à “domesticação do 

homem”. (FREIRE, 1974, p.17) 
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Apesar de a contextualização conjuntural sobre a Educação do Campo, neste trabalho, 

está situada a partir dos anos de 1990, faz-se necessário uma breve retomada às décadas 

anteriores equivalentes aos anos 1950 – 60, para melhor compreender o período que se 

encontram marcado pelos movimentos, em favor da Educação Popular que antecede e 

subsidia os movimentos sociais para a luta por uma Educação do e no Campo. Segundo Paiva 

(1987) várias mobilizações surgiram nesse período, em prol de uma educação que atendesse a 

grande maioria de analfabetos existentes no país, ao tempo que estes lutavam pelo fim de uma 

visão preconceituosa, que recaíam sobre a parcela da sociedade analfabeta. Um debate sobre 

Educação de Jovens e Adultos que se inicia no final desta mesma década de1950, realizado 

pelos educadores, liderados por marxistas e cristãos, no II Congresso Nacional de Educação 

de Jovens e Adultos, eles questionam o método de ensino voltado apenas para a transmissão 

de conteúdos e defendem posições voltadas á nova perspectiva educacional, que exigia um 

teor maior de criticidade dos educadores no ato de ensinar para estimular o senso crítico dos 

educandos, oriundos das classes populares. Paralelo a esse momento, começam-se a circular 

as ideias de Paulo Freire (1987), criticando a educação vista por ele como ferramenta de 

transmissão de conhecimento e reprodução das relações de poder instituídas no capitalismo, 

denominada por Freire de “Educação bancária”. Esse modelo passa a ser muito criticado 

também pelos educadores e intelectuais que viveram aquele momento histórico social 

(PAIVA, 1987). 

Na primeira metade dos anos 1960, os movimentos populares começaram a fomentar 

no Brasil, uma luta voltada para a promoção e valorização da cultura popular, pautando na 

agenda nacional, questionando, sob o ponto de vista de Fávero (1983 p. 81), “a forma ingênua 

e folclórica“ de como se abstraia a cultura do povo brasileiro bem como a sua utilização 

política de dominação e alienação da consciência de classes populares. Neste período foi 

criado o MCP O Movimento de Cultura Popular de Recife, fundado por Paulo Freire e outros 

militantes envolvidos na luta pela valorização da cultura popular com o objetivo de fazer com 

que a sociedade tivesse acesso à cultura produzida pelo povo. A ideia de cultura e educação se 

misturava e integrava ao projeto formulado pelo Movimento da Cultura Popular (MCP), que 

além da luta pela cultura, este grupo vislumbrava estimular o poder criador do homem e 

reafirmando, com suas práticas, que todo o ser humano produz cultura na sua relação com o 

outro e com o mundo. (PÉREIRA; PEREIRA, 2010, p.. 76) É desse contexto que germina o 

embrião da Educação do Campo, vinculada a Educação Popular, diferenciando–se pelo desvio 

do seu olhar, quando se volta para os sujeitos específicos do campo, que na sua maioria 
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viviam marginalizados e na condição de analfabetos, passando a serem respeitados pela sua 

cultura, seus saberes populares. 

No Brasil, por vários anos, a Educação do Campo vem se confundindo, ou ainda se 

confunde com a história da exclusão da maioria da população brasileira que vive no campo, 

pela ausência de políticas públicas educacionais, pelo preconceito social, sobre os que 

habitavam, e/ou, ainda habitam este espaço, o que contribuiu para o grande atraso econômico 

e educacional do meio rural, ainda visível em muitos municípios brasileiros. Somado a tudo 

isso, conta-se ainda, com resquícios de uma cultura política ainda presa, às amarras de uma 

mentalidade colonial agrária, “coronelística” e oligárquica, por parte de muitos dos 

governantes que ainda se utilizam desse espaço para a manutenção e legitimação do poder 

político. Importa lembrar que a vida no campo é ainda, permeada por uma violenta 

desumanização das condições materiais. Uma realidade de injustiça desigualdade, opressão, 

que exige transformações sociais estruturais e urgentes (ARROYO, 2004). 

A Educação do Campo, na concepção de Caldart, Kolling e Cerioli (2002) quando 

clama por necessidade de uma educação especifica que respeite as singularidades dessa 

população, que habita neste território não apenas como “protetora da terra”, como afirma a 

autora, mas também como quem mantém a terra viva, produtiva, gerando alimentos, também 

para os que vivem na cidade. A autora certifica que: 

“[...] uma intencionalidade de educar e reeducar o povo que vive no campo na 

sabedoria de se ver como “guardião da terra”, e não apenas como seu proprietário ou 

quem trabalha nela. Ver a terra como sendo de todos que podem se beneficiar dela. 

aprender a cuidar da terra e apreender deste cuidado algumas lições de como cuidar 

do ser humano e de sua educação (...). Trata–se de combinar pedagogias de modo a 

fazer uma educação que forme e cultive identidades, autoestima, valores, memória, 
saberes, sabedoria; que enraíze sem necessariamente fixar as pessoas em sua cultura, 

seu lugar, seu modo de pensar, de agir, de produzir, uma educação que projete 

movimento, relações, transformações [...]” (CALDART; KOLLING & CERIOLI 

2002, p. 37). 

 

A visão das autoras supracitadas sobre o camponês tratando-os como “guardião da 

terra”, renova as perspectiva do homem do campo, alimentando a sua esperança de vida, e 

legitima a sua identidade natural, uma vez que todo o seu conhecimento produzido nas suas 

relações com o outro e com a terra, é agora descortinado e valorizado, visto como um 

conhecimento histórico, universal e organicamente ontológico, devendo ser respeitado pelo 

sistema educacional e integrado aos currículos escolares para fortalecer a identidade e a 

cultura camponesa, com a pretensa de promover transformações sociais no campo, que ainda 

sofre com o preconceito e falta de investimentos públicos necessários a melhoria de vida do 

povo inserido nessa realidade social. 
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A Educação do Campo define-se por estar voltada, não apenas para a escolarização 

dos sujeitos sociais do campo, mas, sobretudo, para formação humana dos camponeses. Uma 

educação que se volta para o trabalho, a cultura, o jeito de ser e de conviver as relações com o 

outro, além de procura corroborar com a identidade do homem e da mulher do campo, voltada 

não só para o mercado de trabalho, mas para a vida social. O significado dos  termos 

Educação do/no campo traz sentidos diferentes. Educação no Campo é aquela oferecida pelo 

Estado, através dos seus órgãos públicos e visa preparar o cidadão para o mercado de trabalho 

isto por que o povo tem o direito a ser educado no lugar onde vive. Enquanto que a Educação 

do Campo é aquela pensada pelos camponeses, decorrentes das suas lutas sociais, e visa 

preparar os educandos para a vida em sociedade. A nova nomenclatura indica que o povo tem 

direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua 

cultura e às suas necessidades humanas e sociais. Portanto é uma educação implícita no 

contexto da formação humana com princípios emancipatórios (CALDART, KOLLING & 

CERIOLI, 2002). 

A modalidade de ensino pensada para os povos do campo na legislação Nacional até 

meados de 1990 era bastante elementar. Nela a escolarização dos filhos dos agricultores se 

efetivava através das classes Multisseriadas de 1ª a 4ª série, educação conhecida como 

Educação Rural, na qual a maioria dos professores “leigos”, aqueles considerados sem a 

formação profissional adequada para o exercício do magistério, eram os responsáveis pela 

maioria destas classes nas escolas rurais (RIBEIRO, 2013). Afirma Baptista, (2003, apud 

Ribeiro, 2013, p 39-40) que o termo “educação rural” ainda é muito usado pelos trabalhadores 

rurais, Sindicatos e até mesmo por algumas organizações sociais, principalmente em algumas 

região do país, como no Rio Grande do Sul, demarcando a realidade da cultura e do trabalho, 

mesmo estando envolvidos na luta pela Educação do Campo. 

Estudos apontam que os problemas educacionais como o analfabetismo, crianças e 

jovens fora da escola, ou sem escola, defasagem idade-série, repetência e reprovação, 

conteúdo inadequados, problema de titulação, salários e carreira dos seus mestres, persistem 

incrustados na problemática da educação do meio rural. Além destes fatores, outro como o 

atendimento escolar reduzido às quatro primeiras serie do Ensino Fundamental. Esses fatos 

confirmam o tratamento desigual e discriminatório da população campesina, bem como a 

ausência de políticas públicas que alterem esta situação, até meados da década de 1990 

(ARROYO, CALDART E MOLINA, 2005). 

A conjuntura dos anos 80 até meados dos anos 90 sinaliza, portanto, que a parcela da 

sociedade que vivia no campo não necessitava de políticas públicas, a não ser do tipo 
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compensatório à sua própria condição de inferioridade, e/ou diante das pressões sociais, 

conforme visão governamental diante do novo modelo de desenvolvimento que via no Brasil, 

como mercado emergente. A imagem que se construiu numa parcela da sociedade, na política, 

nos governos é que para a educação do meio rural qualquer coisa servia. Para mexer com a 

enxada não havia necessidade conhecer muitas letras. Decorre daí a importância da luta dos 

Movimentos Sociais pelo direito a uma Educação no e do Campo que atendessem as reais 

necessidades educacionais dessa população carente e marginalizada pelo sistema capitalista. 

(Ibidem, 2005). 

O marco da Educação do Campo na agenda política e na política educacional pode ser 

indicado a partir da LDB n. 9394\96, que afirma em seu Art. 28, a possível adequação do 

currículo e de metodologias apropriadas ao meio rural, bem como, a flexibilização e a 

organização escolar por meio da adequação do calendário escolar, atendendo às condições 

climáticas de cada região. Com base nesse contexto, as políticas públicas educacionais vistas 

como direito, voltadas para a Educação do Campo, começam a tomar fôlego no cenário 

nacional, a partir da década de 1990 (SILVA, 2016). 

A gênese das discussões sobre o tema da Educação do Campo foi o I ENERA – 

Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária, em 1997, realizado em Brasília e, 

posteriormente, em 1998, 2004, 2015, com a realização das respectivas Conferências para 

Educação Básica no Campo, além de outros encontros com a mesma finalidade, envolvendo a 

participação de intelectuais acadêmicos, organismos internacionais, da sociedade civil e 

outros órgãos como: Ministério da Educação - MEC, a UNESCO, Universidades Federais e 

Estaduais, além de outros. Posteriormente, as mobilizações sociais se intensificaram e 

incorporaram a luta por Educação do Campo, com o intermédio das ações e reivindicações 

dos Movimentos Sociais e Sindicais do Campo, em harmonia com outros movimentos 

urbanos (SANTOS 2013). 

Essas mobilizações sociais tinham em vista que os governantes sensibilizassem o seu 

olhar para o campo e percebessem as potencialidades e as possibilidades, mediadas pelo 

trabalho, pela cultura e pelos saberes do homem do campo, que naquele momento, fora 

deixado alheio ao modelo de desenvolvimento do país. A luta por uma educação no e do 

campo neste contexto, precisava ser específica e diferenciada, vista como uma alternativa em 

combate ao latifúndio e ao êxodo. A educação para os povos do campo, devido ao seu 

contexto, estava, pois, voltado no sentido amplo, para a formação humana que constrói 

referências culturais e políticas para a intervenção de pessoas e dos sujeitos sociais na 

realidade, visando a uma sociedade mais plena e feliz. Pois, o campo traduz um lugar onde as 
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pessoas vivem trabalhar e estudar com dignidade, visto que ocupam um território que possui 

determinadas peculiaridades que se diferenciam do espaço urbano e são possuidores de uma 

identidade cultual específica (FERNANDES, 2002). 

O conceito de “Campo” pode ser mais bem compreendido a partir do conceito de 

“território” como lugar marcado pelos homens. Trata-se de espaços simbólicos permeados 

pela diversidade cultural, étnico racial, pela multiplicidade de gerações e recriações de 

saberes, de conhecimentos que são organizados com lógicas diferentes, de lutas, e 

mobilizações sociais de estratégias de sustentabilidade (FERNANDES, 2002). Essa lógica nos 

remete a uma compreensão de desenvolvimento humano, associado ao fortalecimento de 

capital social, a partir de vínculos sociais, culturais e de relações de pertencimento a um 

determinado lugar, para a construção e fortalecimento de uma identidade própria e de um 

território sustentável. 

A concepção de “Educação do Campo” possui um sentido mais amplo e complexo e 

deve abranger não só ao processo de escolarização, mas, a formação do homem e da mulher 

do campo, para a vida. Esta educação também está presente na expressão de Caldart 

(2004b,,p, 64), “[...] além dos muros da escola, como nos movimentos sociais, nas diferentes 

organizações que atuam em prol da educação, mas, também, nas marchas e mobilizações em 

busca de políticas públicas para a educação e a produção, ou seja, na luta por direitos [...]”. A 

história tem revelado que a Educação Rural considera apenas a formação escolar, é 

fundamentada nos pressupostos capitalistas do agronegócio e do Estado, ao passo que a 

Educação do Campo valoriza as práticas educativas, pensadas e efetivadas pelos próprios 

povos do campo. Portanto, esta última trata-se de uma concepção de educação voltada à 

indagação do campo como espaço brasileiro, da cultura, identidade e relações de trabalho que 

marcam a vida dos povos que vivem no campo (SOUZA, 2011). 

A Lei de Diretrizes e Bases Nacional nº 9.394/96, quando define o termo “educação” 

afirma em seu Art. 1º, elucidando que “os indivíduos podem ser educados e se tornar cidadãos 

na convivência familiar, na escola, nas organizações sociais, por meio da sua cultura, do seu 

trabalho” reconhece, pois, que a escola e os espaços extraescolares são lugares de 

aprendizagem para o exercício da cidadania (LDBEN, 1996). 

Percebe-se, portanto, uma ampla visão de “Educação”, que estimula um olhar mais 

alargado das Ciências Sociais e do pensamento pedagógico. Que os saberes produzidos pelos 

sujeitos em suas relações sociais, em sua convivência familiar e no trabalho, suas 

experiências, valores, simbologias, as diferentes formas de culturas praticadas e vivenciadas 

pelas famílias que habitam neste espaço, são também conhecimentos que devem ser 
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ensinados, resgatados e fortalecidos nos espaços educativos, e muito contribuem na formação 

educacional dos sujeitos sociais. 

O dispositivo legal alusivo a Educação do Campo na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional em seu artigo 28 legitima uma modalidade específica de educação para os 

povos campesinos que intrinsecamente, reconhece a existência de paradigmas diferenciados 

entre a vida do campo e a vida da cidade, e necessariamente precisam ser respeitados e 

trazidos para o ambiente da escola. Posto que o campo se constitua como um espaço 

heterogêneo que se destaca pela sua diversidade econômica, em função do engajamento das 

famílias em atividades agrícolas e não agrícolas, pela presença de fecundos movimentos 

sociais, pela grandeza da sua multiculturalidade, as demandas existentes em prol de uma 

educação básica e a dinâmica que se estabelece a partir da convivência com uma cultura 

letrada.2 (SOARES, 2002). 

 
1.2 - As Políticas Públicas Sociais Educacionais para o Campo 

 
 

A palavra “politica” é expressa por vários significados que originam dos termos 

clássicos da Grécia antiga e da república romana. A ideia de política proveniente da Grécia 

em seu período clássico deriva de um adjetivo, oriundo da Pólis-Politikós (vem dos cidadãos), 

o que é pertinente aos cidadãos e se relaciona com tudo que se refere à cidade, 

consequentemente ao espaço urbano, ao público, ao civil, ao social, do latim, politicus ou 

política, significa a ciência do governo dos estados (SANTOS, 2013). 

Segundo Bobbio (2014), durante séculos a organização política foi o objeto de 

excelência de toda a reflexão sobre a vida social do homem como animal social, como 

politikon zoon, onde o termo estava compreendido sem nenhuma diferenciação quando se 

referia às duplas expressões de sentidos sobre a palavra “social e político”. Existe um 

deslocamento no termo política, que vai de um conjunto de relações qualificadas pelo adjetivo 

“política”, para a constituição de um saber mais ou menos organizado, sobre esse mesmo 

conjunto de relações. Neste caso, “a ideia de política passa a dar sentido ao campo dedicado 

às atividades humanas, relacionado à coisa do Estado enquanto ordenamento político.” (p. 60- 

61). 

Atualmente, a palavra política refere-se ao Estado moderno capitalista que, através do 

seu modelo neoliberal de natureza gerencial, passa a ser visto como ágil eficiente e eficaz 

 

2 SOARES, Édila de Araújo, - relatora do Parecer 036/2001, do Conselho Nacional de Educação através da 

Comissão de Educação Básica no qual foi extraída as informações contida no corpo do texto. 
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centrado nos resultados. O mesmo vem assumindo o papel de controlador e regulador sobre a 

estrutura socioeconômica na qual pode tomar decisões, planejar, agir, e legislar, policiar, 

fiscalizar e definir as políticas conforme critérios e demandas sociais. Por este motivo surgem 

as diferentes designações para a expressão política do Estado, podendo originar outras formas 

de políticas como: políticas públicas; as políticas sociais, políticas educacionais, além de 

outras classificações (SANTOS 2012). 

As políticas públicas de modo geral, são definidas como aquelas desenvolvidas pelo 

Estado no âmbito Federal, Estadual e Municipal para atender demandas que provém de 

determinados setores da sociedade civil. Em comunhão a esta definição, Caldart e Molina & 

Azevedo (2004), salientam que as políticas públicas do Estado se constituem como um 

“conjunto de ações resultantes de um processo de institucionalização de demandas coletivas, 

construídas pela intervenção do estado/sociedade.” (CALDART; MOLINA & AZEVEDO 

2004, p. 10). Vendramini (2011) conceitua “políticas públicas” como forma de regulação pelo 

Estado e as relações entre desiguais, conforme características da sociedade capitalista. Neste 

sentido, o Estado se configura como um instrumento de classe, atuando em favor dos 

interesses capitalista conforme os escritos deixados por Marx e Engels (1985). 

A natureza das políticas públicas é de ordem estrutural ou emergencial, e a sua 

abrangência pode atingir a níveis universais, segmentais e fragmentadas. Elas também se 

caracterizam, como distributivas, redistributivas e regulatórias. São consideradas distributivas 

aquelas que oferecem bens e serviços aos cidadãos, tais como serviços recreacionais, de 

policiamento ou educacionais. As políticas redistributivas se definem pela extração de 

recursos ou bens de um determinado grupo e os oferecem a outro grupo, tais como as políticas 

de imposto e de bem-estar. Quanto às políticas regulatórias estas se referem às políticas de 

orientação, e geralmente, indicam o que o indivíduo pode ou não fazer, como proteção ao 

meio ambiente e a política de segurança pública (TEIXEIRA, 2002, p.03). 

Verifica-se, portanto, que na sua materialidade as diferentes formas de configuração 

das políticas públicas, se apresentam simultaneamente conforme os interesses do Estado, 

enquanto classe política. Suas ações enquanto política pública são implementadas, não apenas 

para atender as necessidades de bens e serviços às populações carentes. Sobretudo, a maioria 

das ações governamentais está associada aos interesses particulares voltados para o 

capitalismo intermediado pelo programa de governo conforme pressões populares. 

Na concepção de Santos (2013) as políticas sociais são oriundas das mudanças que 

ocorreram na organização da produção e nas relações de poder que tiveram como 

consequência a redefinição de estratégias econômicas do sistema capitalista. Podem ser 
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entendidas como um conjunto de ações determinantes na formulação, avaliação e execução de 

programas que estabelecem medidas de “proteção social” aos indivíduos marcados pela 

exclusão econômica, resultantes do sistema capitalista. No campo do direito social devem ser 

voltada, principalmente, aos trabalhadores que estão à margem do processo de trabalho e para 

os serviços de habitação, saúde, educação, segurança, dentre outros. Entretanto, estas políticas 

são demandadas pelas classes oprimidas em processo de lutas sociais. 

As políticas educacionais se apresentam em forma de leis, regulamentos, pareceres e 

decretos direcionados à educação. Estão situadas no âmbito das políticas públicas de caráter 

social. São dinâmicas, ou seja, vão mudando de acordo com a conjuntura política, econômica 

e social de cada país e são construídas nos embates do Estado com a sociedade civil 

(SANTOS 2013). 

As políticas públicas direcionadas a esta modalidade de ensino são frutos de intensas 

lutas dos movimentos sociais, articulados nacionalmente com o Movimento de Educação do 

Campo. Estes sujeitos sociais, através de suas práticas mobilizatórias e educativas, têm sido 

capazes de questionar e apresentar novas alternativas ao projeto do estado, voltado para o 

desenvolvimento no meio rural, em específico aos projetos educativos às escolas do campo. 

Os reflexos destas ações políticas resultaram em avanços e conquistas em direção às políticas 

públicas para a Educação Básica do Campo (MOLINA; FREITAS, 2011) 

A carência de políticas públicas educacionais para os agricultores rurais e a herança 

de uma mentalidade elitista e excludente proveniente da classe dominante no Brasil está 

presenta em todas as fases da política do Estado Nação. Contudo, no Brasil Colônia e na 

primeira fase da Velha República estas carências eram mais profundas. Nas duas primeiras 

Constituições Federais, tanto a de 1824, quanto a de 1991, a expressão “Educação Rural”3  

não menciona em seu conjunto de dispositivos legais,  evidenciando, portanto, por  um lado,  

o descaso da classe política para com a Educação do Campo, e por outro, os resquícios de 

uma mentalidade agrária, escravocrata e, sobretudo, preconceituosa, que se apoiava no 

latifúndio. A intencionalidade da classe dirigente, a respeito da educação para os povos do 

campo só aparece institucionalizada como política pública, a partir década de 1930, com 

instituição do governo getulista, na nova República. Importa salientar que a educação  

colonial estava ancorada nos princípios da Contra–Reforma, alheios à vida da sociedade 

emergente, que excluía deste processo, os escravos, as mulheres e os agregados (SOARES, 

2001, p. 07). 

 

3 Informações extraídas do relatório Édila de Araújo Soares em seu relatório sobre as Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica do Campo, Parecer nº 036/2001. (BRASIL, 2001, p. 04-07). 
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As contradições institucionalizadas pela classe política desse período (1824 – 1930  

nos ajudam a perceber que a luta por políticas públicas no campo vem se arrastando por 

longas datas e chega aos anos de 1990, ainda com resquícios de uma mentalidade colonial.. 

Os movimentos sociais que encamparam estas bandeiras tinham como base diagnóstica que 

justificava a importância de investimentos na educação rural. Estes apontaram para as 

questões de atraso social, decorrentes do alto índice de analfabetismo da população rural, que 

ocasionavam outras carências como o atraso social dessa população. Contudo, só a partir de 

1930, é que a classe política deste país, pensara em defender uma educação que contemplasse 

as carências do meio rural, associada ao programa de governo. A chegada de Getúlio Vargas 

ao poder cria novas expectativas no âmbito da política educacional, que passam a serem 

visualizada e defendida pela sociedade civil. 

Getúlio Vargas, eleito em 1930, pela elite oligárquica4, trouxera em seu programa de 

governo uma proposta de educação que vislumbrava a inclusão da maioria despossuída e 

analfabeta da sociedade brasileira, principalmente os que viviam no campo, afirmando entre o 

conjunto de ideias propostas na sua plataforma de governo, que “[...] a educação é um dos 

instrumentos apropriados para assegurar a valorização do homem e melhorar a condição de 

vida dos brasileiros sob o ponto de vista moral e intelectual e econômico [...]”. (HORTA, 

1994, p. 01). Tais ações governamentais despertam a consciência dos intelectuais envolvidos 

na defesa da educação, e começa a tomar fôlego a partir do Movimento dos Pioneiros em 

1932, em seu Manifesto por uma da Educação Nova5. Neste momento, buscava-se a 

diagnosticar e sugerir rumos às políticas públicas educacionais e preconizavam a organização 

de uma escola de igual oportunidade para todos com base numa cultura geral comum 

(BRASIL, 2007). 

Entretanto, até 1942, como estava previsto na Lei Orgânica de Educação Nacional6 a 

educação dualista, ou seja, a das elites e das classes populares preconizam currículos 

diferentes e visivelmente em lados opostos. A Educação para as elites visava preparar os 

filhos da classe mais afortunada, para se tornar os dirigentes deste país. Enquanto que, a 

 

4 Elite Oligárquica – grupo que representam os proprietários rurais de uma determinada região, diz respeito a 

política defendida pelos conjuntos de proprietários rurais, se uniam por laços políticos, para se fortalecer numa 

determinada região defendendo as mesma ideias (COUTRIM, 2016). 
5 Escola Nova foi o nome dado às ideias de renovação do ensino pelo conjunto de intelectuais que se 

organizaram para lutar por uma educação para todos aos brasileiros com mais qualidade. Este movimento surgiu 

com muita intensidade na Europa e Estados Unidos, depois chegou ao Brasil no início do século XX. 

(MEC/SECADI, 2007). 
6Leis Orgânicas do Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 4.244/42), do Ensino Industrial (Decreto-Lei 

n.º4.073/42); do Ensino Comercial (Decreto-Lei n.º 6.141/43); do Ensino Primário (Decreto-Lei n.º 8.529/46),  

do Ensino Normal (Decreto-Lei n.º 8.530/46) e do Ensino Agrícola (Decreto-Lei n.º 9.613/46) (BRASIL, 2007, 

p, 11). 
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educação para a classe trabalhadora buscava a preparação de técnicos para atender o mercado 

de trabalho. Com o aumento da proletarização no país, devido ao processo de industrialização 

e, consequentemente, crescimento das favelas nas periferias dos centros urbanos do país, 

provocado pelo êxodo rural, a partir dos anos 1960, o Estado em comunhão com a elite 

brasileira, atendem as necessidades educacionais dos filhos dos agricultores, implementando 

escolas no meio rural, visando preparar as populações rurais para adaptarem-se ao processo de 

subordinação ao modo de produção capitalista, que assume contornos mais definidos, 

combinando a expulsão da terra com a formação da mão de obra para as indústrias nascentes 

(RIBEIRO, 2013). 

No âmbito das políticas públicas educacionais e sociais para os povos do campo, a 

negação dos direitos não decorre apenas da localização geográfica das escolas, ou da baixa 

densidade demográfica nas regiões rurais, implica em outras questões: o distanciamento entre 

o lugar onde moram os alunos e a localização da escola; o reduzido número de alunos, como 

consequências os gastos para a manutenção do então denunciado ensino rural. O modelo 

escravocrata, implantado no Brasil Colônia pelos portugueses, para explorar os trabalhadores 

rurais, não negou apenas os direitos sociais e trabalhistas, trouxe-lhes preconceitos, exclusão e 

deixaram-lhes uma profunda e irreparável dívida social. A suposição de que o conhecimento 

universal socialmente construído deveria ser estendido ou imposto, a todos, conforme a 

capacidade de cada indivíduo chegou de forma oposta. Serviu para camuflar o direito a uma 

educação contextualizada, promotora do acesso à cidadania e aos bens econômicos e sociais, 

que respeitassem os modos de viver, pensar e produzir os diferentes povos do campo. Em 

contraste, ofereceu-se a uma parcela da população rural, uma educação instrumental, reduzida 

ao atendimento das necessidades educacionais elementares ao treinamento da mão de obra 

(BRASIL, 2007). 

No limiar dos anos 1960, aparece um novo entendimento sobre a Educação dos 

cidadãos brasileiros, principalmente, aquela direcionada aos agricultores. O êxodo rural 

começa a chamar a atenção das elites que, consequentemente, ficaram preocupadas com o 

crescimento de favela, em áreas periféricas dos grandes centros urbano. A educação do meio 

rural foi adotada, para conter o fluxo migratório do campo para a cidade, procurando evitar 

vários problemas sociais, principalmente, nas maiores cidades do país. Neste contexto, a Lei 

de Diretrizes e Bases de nº 4.024/61, em seu Art. 105, propõe: “[...] que os poderes públicos 

instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham na zona rural, escolas capazes de 

favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações profissionais. [...]”. Aqui 

observa- se a desobrigatoriedade do poder público sobre a educação dos povos do campo, 
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passando esta responsabilidade para a tutela de alguma entidade ou empresa privada que 

esteja disposta a investir na educação de seus agregados, que habitam no campo (Ibidem, 

2007). 

O golpe militar 1964 vai contribuir para acentuar as carências de políticas 

substanciais para a educação da classe trabalhadora no país e, principalmente, a que vive no 

campo. Devido o encolhimento dos movimentos sociais de base social e religiosa, os quais 

foram violentamente reprimidos pelas forças militares do governo golpista neste período. As 

organizações que mobilizavam a sociedade civil como o Centro Popular de Cultura- CPC, 

criado em 1960 em Recife, o Centro de Cultura Popular - CCP, institucionalizado pela União 

Nacional dos Estudantes - UNE em 1961 e o Movimento Eclesial de Base - MEB, órgão da 

Confederação Geral dos Bispos do Brasil - CNBB sofreram um pesado processo de repressão 

política e militar, devido ao seu conteúdo considerado subversivo. A repressão do período 

resultou na desarticulação destes organismos e suspensão das suas iniciativas envolvendo 

várias frentes de lutas, dentre elas, a educação de qualidade para a população rural (Ibidem, 

2007). 

Muitas frentes de lutas e resistências em busca de direitos e democracia ocorreu na 

década de 1970, mobilizadas pelos movimentos sociais que retomam as suas formas 

organizativas e seguem em marcha com suas bandeiras de luta por Terra, Trabalho, Reforma 

Agrária e Educação. Segundo Gonh (2006) e Queiroz, (2011), foram muitas as lutas e 

resistências registradas no cenário nacional em busca do resgate de direitos e da cidadania 

cassada e contra o autoritarismo vigente. No campo educacional sobressaem algumas 

iniciativas voltadas para a educação popular, como educação política, de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (QUEIROZ, 2011). 

Anísio Teixeira (1977), difusor da Escola Nova, trouxe informações de natureza 

quantitativa, sobre a realidade educacional do período republicano, apresenta dados 

assustadores sobre a educação brasileira daquele período, demonstrando o descaso e a falta de 

prioridade política para a educação no Brasil, em específico a educação rural, onde os dados 

são ainda mais alarmantes conforme apontam as estatísticas: 

 
[...] tínhamos em 1900, 9.750.000 habitantes de mais de 15 anos, dos quais 

3.380.000 eram alfabetizados e 6.730.000 analfabetos. Em 1950, 4.900.000 eram 

alfabetizados e 15.350.000 analfabetos. Diminuímos a percentagem de analfabetos 

de 65% para 51%, em cinquenta anos, mas em números absolutos, passamos a ter 

bem mais do dobro de analfabetos [...] (TEIXEIRA, 1977, p. 22, apud FERREIRA 

JR. E BITTAR, 2011, 139). 
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Outro reflexo negativo dessa política foi a grande mobilidade social entre os povos do 

campo. Santos (2013, p. 66) elucida que “[...] com a mudança política a partir da década de 

1980, a meta governamental era impulsionar a migração dos povos do campo para a cidade, 

favorecendo os latifundiários que teriam acesso à terra, com preços abaixo do mercado, para 

facilitar as instalações das empresas multinacionais no campo [...]”. Também nessa mesma 

década (1980) há um movimento inverso sobre a Educação do campo, quando se refere ao 

processo de nucleação das escolas do campo. Esta década foi marcada por grande numero de 

fechamento das escolas no meio rural, sobre alegação da redução da população do campo, por 

parte dos governos municipais, resquícios do êxodo rural provenientes das décadas de 1960- 

70, quando os pequenos agricultores saíram do campo em busca de uma nova vida nos centros 

urbanos. Estas informações estão contidas nos estudos de Souza e Marcoccia, (2011, p. 193) 

quando elucida que: 

Escolas públicas rurais [...] foram fechadas sob a alegação de que o número de 

alunos não era suficiente para a manutenção das turmas e classes escolares. Por sua 

vez a década de 1980 foi marcada pelo processo de nucleação ou consolidação das 

escolas rurais. Ou seja, escolas isoladas e unidocentes foram desativadas e núcleos 
rurais foram selecionados para sediar a instituição escolar [...] (SOUZA; 

MARCOCCIA, 2011, p. 193). 

 

O processo de resistência dos anos 1970/1980 das entidades classistas da sociedade 

civil, especialmente os ligados à educação popular, incluíram a educação do campo na pauta 

dos temas estratégicos para a redemocratização do país. A ideia era reivindicar e 

simultaneamente, construir um modelo de educação sintonizado com as peculiaridades 

culturais, os direitos sociais e a necessidades próprias à vida dos camponeses. Para resistir o 

período da Ditadura Militar (1964), os movimentos sociais, sindicatos, organizações 

comunitárias do campo, educadores, partidos políticos de esquerda, movimentos religiosos da 

igreja católica além de outros com a mesma identidade política, se uniram num mesmo 

objetivo de luta e estabeleceram um sistema de ensino para o campo baseado no paradigma 

pedagógico de pertencimento cultural (RIBEIRO, 2013). 

O êxito destas mobilizações e reivindicações foi obtido em final dos anos de 1980, 

com a promulgação da Constituição Federal em 1988, quando o Estado consolidou o 

compromisso com a sociedade, em promover a Educação enquanto um Direito para todos os 

cidadãos brasileiros sem nenhum tipo de distinção, bem como, a sua adequação às 

especificidades culturais e regionais. E para consolidar esta intenção política, a nova Lei de 

Diretrizes e Bases, Lei de nº 9394/96, vai determinar a adequação do calendário às 

peculiaridades da vida rural de cada região. Na sequência em 1998, foi criada a Articulação 

Nacional de Educação do Campo, entidade supraorganizacional que passou a gerir as ações 
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pela escolarização dos povos do campo. Este sujeito coletivo conseguiu organizar duas 

importantes Conferências Nacionais para Educação do Campo, sendo uma em 1998 e outra 

em 2004, ambas realizadas em Luziânia – estado de Goiás; e foi atuante na construção das 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo em 2002 e do Grupo Permanente 

de Trabalho do Campo - GPT em 2003, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação - 

CNE. Estes foram alguns dos resultados das lutas sociais iniciadas dos anos de 1980/1990, e 

os avanços conquistados em prol de uma educação básica para os povos camponeses. Como 

afirma Fernandes (2004), que a partir de 2002, a implementação das Diretrizes Operacionais 

Nacional para a Educação Básica nas Escolas do Campo, demonstra as conquistas dos 

movimentos sociais articulados no campo, direcionadas à comunidade campesina. A mostra 

desse triunfo, para o mesmo, está no Artigo 2°, parágrafo único da Resolução de nº 1 de 03 de 

abril de 2002, quando elucida que: 

“[...] a identidade da escola do campo é definida pelo 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 ciências e 

tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos 

que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida 

coletiva do país [...]”. (DIRETRIZES OPERACIONAIS, RESOLUÇÃO. nº 1 de 03 

/04/2002, p.33). 

 

O silenciamento ou esquecimento sobre os povos do campo foi quebrado com as lutas 

dos camponeses organizados e, consequentemente, com o surgimento da Articulação por uma 

Educação Básica do Campo que devolveu a estes povos a esperança de se incluírem na pauta 

do desenvolvimento socioeconômico do país. A Educação do Campo a partir de então, nasce 

com um novo olhar. Agora, com uma visão mais crítica e consistente sobre o papel da escola 

e o ato de educar, vistos como um direito social. 

 
1.3 A Educação do Campo na Legislação Nacional: lutas, conquistas e 

necessidade de consolidação. 

 
A política neoliberal traz um novo paradigma com o objetivo de impulsionar o 

desenvolvimento sócio econômico na América Latina a partir dos anos de 1980. A sua 

chegada ao Brasil, produziu grandes transformações em nível político, econômico, social e 

cultural na sociedade brasileira. No conjunto dessas transformações verifica-se a 

flexibilização das leis trabalhistas, a privatização das estatais, a competitividade entre as 

empresas nacionais e internacionais, a abertura de fronteiras ao capital estrangeiro, o estímulo 
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ao consumo, o individualismo social, a fragmentação política dos movimentos sociais e a 

política de descentralização do aparelho estatal sobre os diversos setores sociais, 

principalmente na educação, dentre outros fatores (GENTILLI, 2007). 

O sistema educacional no Brasil acolheu as intenções políticas do neoliberalismo e por 

meio delas implementou políticas públicas e programas de governo para assegurar suas metas 

e definições estabelecidas aos sistemas de ensino, conforme as leis do mercado, provocando 

grandes transformações no chão da escola, tanto no campo, como na cidade. A nova Lei de 

Diretrizes e Bases, o financiamento da educação, a descentralização dos recursos e da gestão 

educacional, a nova visão de escola e aluno (considerados como empresa e clientes), são 

indicadores que refletem o novo modelo de desenvolvimento econômico, que orientava a 

política do Estado e, consequentemente, os demais setores da sociedade (GENTILLI, 2007). 

A Educação do Campo é originária das contradições de classes e da luta dos 

movimentos sociais surgidas devido a esse novo modelo econômico. É nesse contexto que os 

movimentos sociais filtraram, na essência dessa conjuntura, as possibilidades de lutas para a 

melhoria dos povos do campo, através de uma nova proposta para a educação rural, como 

prática social, vinculando a luta por terra, trabalho e educação como direito, numa perspectiva 

de igualdade social (ARROYO, CALDART, MOLINA, 2004). 

A conjuntura atual (2002 a 2014) procura colocar em prática os instrumentos legais 

que orientam a Educação do meio rural e faz brotar, ainda que de forma tímida, os frutos 

legítimos dessa luta, conquistada partir dos anos 1990. Tais lutas foram tomando fôlego e se 

tornando mais sólidas, a partir promulgação da Constituição Federal de 1988, quando traz no 

seu conjunto de leis, em específico, o capítulo 205, que trata a educação pública para todos 

como “direito subjetivo e social” (BRASIL, 2002). 

A Educação do meio rural aqui, expressa a ideologia governamental do início do século 

XX, que, segundo Leite (2002), era vista como a educação do atraso, inferior a educação 

oferecida aos sujeitos urbanos, cuja preocupação era o ensino técnico agrícola. Enquanto que 

a Educação do Campo expressa à ideologia e a força dos movimentos sociais do campo na 

busca por educação pública que valorize a identidade e a cultura, o saberes e, principalmente, 

as formas de trabalho dos povos do campo, numa perspectiva de formação humana e de 

desenvolvimento local e sustentável (SOUZA, 2008). 

Posteriormente, no ano de 1996, surge da nova LDB, nº 9394/96, com outras 

inovações, e incorporando as reivindicações ecoadas nas ruas, pelos trabalhadores rurais 

organizados. Tais inovações são perceptíveis em seus artigos 23, 26 e 28, referindo-se a 

educação para a população rural. Estes se apresentam de forma específica quando se referem 
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sobre a organização escolar por meio de “ciclos”, “séries”, “períodos semestrais” e 

“alternância regular”, além de outras formas previstas, que veio democratizando as formas de 

organizar o ensino público e reconhecendo como uma delas, a pedagogia da Alternância, 

proposta pelos movimentos sociais do campo. Outras proposições de natureza flexível e 

democratizantes foram colocadas na pauta constitucional como o calendário letivo que se 

adequem às peculiaridades locais, as condições climáticas e as fases agrícolas de cada região; 

o respeito a natureza do trabalho; um currículo diferenciado que respeite a cultura e etnias  

que formaram o povo brasileiro, especialmente, as de matrizes indígenas, africanas, povos 

mais violentados, além dos imigrantes europeus; metodologias apropriada as reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural (LDBEN, 1996). 

A proposta de educação para o campo presente na nova LDB impulsionou a dinâmica 

das lutas sociais, a partir da sua publicação, para refletir sobre a Educação do Campo, 

enquanto um Direito Social. A partir deste momento, outros dispositivos legais  foram 

editados pelo Conselho Nacional de Educação- CNE, em prol da Educação do Campo, o que 

gradativamente vem fortalecendo esta modalidade de ensino (ARROYO; CALDART, 

MOLINA, 2004). 

A linha de tempo dos marcos normativo para a Educação do Campo indicam a 

evolução e os direcionamentos para essa modalidade de ensino. O primeiro que alavanca tais 

conquistas e com grande importância social é o Parecer CNE/CEB n.036/2001 da relatora 

Édla Lira de Araújo Soares, que reconhece a Educação do Campo como específica para os 

povos do campo e estabelece Diretrizes Operacionais Nacionais para as Escolas do Campo, 

publicada através da Resolução CME/CEB n. 01/2 2002, que constitui-se de referências para  

a política de educação do campo à medida que, com base na legislação educacional, 

estabelecem um conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto 

institucional nas Escolas do Campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, Educação fundamental, e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação 

Especial, a Educação Indígena, a Educação Profissional de nível Técnico e a Formação de 

Professores com nível Médio e na modalidade Normal. Posteriormente, surge o Parecer de nº 

01/2006, reconhecendo as experiências educativas que se encontram consolidadas e oferecem 

possibilidades de atendimento escolar do campo, por meio de módulos escolares definidos, 

respeitando os saberes familiar/comunitários, articulados com a aprendizagem escolar 

(BRASIL, 2012). 

Em seguida, aprovou–se a Resolução de nº 02 do CNE/CEB, de 28 de abril de 2008, 

que estabelece diretrizes complementares para o desenvolvimento de políticas púbicas de 
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atendimento para a Educação do Campo. Outro dispositivo valioso é o Parecer de n. 03 de 18 

de fevereiro de 2008, que surge definindo orientações para Educação do Campo e 

estabelecendo discussões conceituais, aperfeiçoando o conceito atual dessa modalidade de 

ensino. Tais diretrizes são de natureza complementar e normatiza a oferta de atendimento 

educacional no campo, em particular, refere-se ao critério de nucleação das escolas e 

transporte escolar da referida educação. Neste dispositivo, subjaz a preocupação com a 

ampliação do atendimento a ampliação da educação básica e do transporte escolar, aos 

educandos que vivem no campo e que necessitam de deslocamento para as outras escolas 

próximas da comunidade de moradia dos estudantes, deixando claro que estes instrumentos 

devem respeitar a qualidade e a cultura do campo (Ibidem, 2012). 

Consequentemente, outras leis se associaram como suporte legal a esta modalidade de 

ensino, como a Lei nº 11.947/20097, que trata do atendimento da Merenda Escolar e do 

financiamento para a Educação do Campo, a Lei 6.755/2009 que constitui uma referência 

importante sobre a Pedagogia da Alternância; o Decreto 7.352 de 04 de novembro de 2010, 

visto como marco de consolidação da política educacional e dispõe sobre Política de 

Educação do Campo, e a Política Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, 

destacando os princípios da Educação do Campo, tais como o respeito à diversidade, à cultura 

formulação de projetos políticopedagógicos específico, o desenvolvimento de política de 

formação profissional com efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais na 

Educação do Campo e a defesa de uma educação humana e emancipatória Neste entremeio, 

instituiu-se também a Lei nº 12. 965, de 25 de Julho de 2012, que institui o Programa 

Nacional de Educação do Campo - PRONACAMPO o qual reconhece as matrículas de alunos 

da educação básica oferecidas em instituições credenciadas na Pedagogia da Alternância 

(Ibidem, 2012). 

No Plano Nacional de Educação de 2014, estabelecido pela Lei nº 13.005 que visa 

metas educacionais para o período de dez anos (2014 – 2024), aos estados e municípios, fica 

determinado que a educação do campo é contemplada no capitulo X, quando trata “da 

promoção dos princípios aos direitos humanos, à diversidade e a sustentabilidade ambiental”. 

E no seu inciso I, estabelece a superação da desigualdade educacional com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Ao todo são 

 

 

 

7 
A lei 11.947, altera as leis 10.880 de 09 de setembro de 2004, a lei de nº 11. 273 de 06/02/2006, a de 11.507 de 

20/07/2007 e revoga a MP de n.2.178-36 de 24 de agosto de 2001 e a lei n. 8. 913 de 12 de julho de 1994 
(BRASIL, 2012). 
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sete metas que tratam da Educação do Campo no PNE (2014-2024), contudo, destacamos três 

metas (a 02, 03 e a 07) por referir -se à Educação Básica do Campo (BRASIL 2014). 

A primeira (Meta 02) trata da oferta da Educação Fundamental, em especial a Inicial, 

legitimando que estas devem ser oferecidas especificamente nas próprias comunidades com 

respeito as suas especificidades. A segunda (Meta 03) assegura a expansão de matrículas 

gratuitas para o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, observando as 

peculiaridades das populações do campo, indígena e quilombolas e a Meta 04 fomenta a 

universalização da educação para as pessoas com deficiência assegurando, portanto, inclusiva 

também no campo A terceira (Meta 07), estabelece sobre o atendimento às populações do 

campo, e as comunidades indígenas por meio de redimensionamento da distribuição territorial 

da oferta limitando à nucleação de escolas e o deslocamento de crianças de forma às 

especificidades dessas comunidades, garantindo consulta prévia e informada. A educação do 

campo também aparece em outras metas quando trata da questão do transporte escolar (ainda 

na Meta 07) da formação profissional, (Meta 11), (Meta 10) da educação de jovens e adultos, 

além de outras que estão voltadas para o ensino médio e a educação superior. (BRASIL, 

2014). 

No documento Pátria Educadora, (2014-2014) anunciado em 2015, como um conjunto 

de propostas para o desenvolvimento sócio econômico, político e cultural do país, a Educação 

do Campo ainda vem timidamente pensada pelo Estado. Prevê 10% do Produto Interno Bruto 

– PIB, visando o financiamento de todo o sistema educacional do país; busca potencializar 

ações supletivas de assistência técnicas e financeiras para combate à desigualdade 

educacional. Prevê também, a execução do CAQI (Custo-Aluno-Qualidade Inicial) no período 

de dois anos, com reajustes progressivos e destinação prioritária para combater as 

desigualdades educacionais regionais e apoiar os sistemas de ensino em situação de risco ou 

desempenho crítico; anuncia a criação da Mobilização Federativa pela Educação (Ibidem, 

2014). 

As metas referentes à Educação do Campo previstas no Plano Nacional de Educação 

não se potencializaram da forma como foi planejada. Em 2016, às escolas municipais 

praticamente, não receberam verbas do Governo Federal, o repasse dos recursos foram  

parcos, só no final do segundo semestre de 2016, em meados de setembro do referido ano, os 

recursos foram depositados nas agências bancárias e, então, as escolas puderam ter acesso ao 

dinheiro para efetuar suas ações pedagógicas e administrativas previstas no seu projeto 

político pedagógico. Logo, no segundo semestre veio o bloqueio destas verbas após 

estabelecer a crise política e econômica no país. As ações estabelecidas pelas Diretrizes 
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Operacionais que também aparecem em distribuídas nas diferentes metas do plano nacional 

de educação, ainda não alcançou níveis necessários para equalizar as desigualdades 

educacional ente o campo e cidade propiciando maior visibilidade social. 

O Decreto 12.960, recentemente aprovado e sancionado pela ex-presidente Dilma 

Roussef, em 2014, que dispõe sobre o fechamento das escolas do campo, estabelecendo que 

para qualquer fechamento de escolas no campo, se faz necessário um amplo debate com a 

comunidade local, o Ministério Público e o Conselho Municipal de Educação. Esta última 

regulamentação evidencia as contradições no campo das políticas educacionais dos sistemas 

de ensino, estaduais e municipais. (BRASIL, 2012). 

Outra orientação proveniente do Ministério de Educação foi disponibilizada em 2016, 

pelo então Ministro de Educação, Aloísio Mercadante, através da Portaria 391 que, após 

assinada e publicada em 10 de maio de 2016, vai orientar e direcionar os órgãos normativos e 

os sistemas de ensino para o processo de fechamento das escolas do campo, indígenas e 

quilombolas. Nesta Portaria, o ministro descreve minuciosamente as justificativas e os 

documentos que precisam ser apresentados e convalidados, junto ao Ministério Público, ao 

Conselho Municipal e Comunidade escolar deixando claro que para o processo de fechamento 

de uma escola do campo deve se levar em conta: 

 
[...] o histórico escolar, o projeto político pedagógico da unidade escolar, as 

condições de infraestrutura, os recursos humanos existentes, a participação da 

unidade escolar em políticas e programas do Governo Federal, os investimentos 

realizados com recurso próprios em infraestrutura e correspondentes ações 

pedagógicas [...] (BRASIL, 2016). 

 

No momento em que sanciona uma lei proibindo o fechamento das escolas campo, 

dicotomicamente, verifica-se um grande número de escolas sendo fechadas no Brasil, 

principalmente no período de 2010 a 2017. Os dados apontam que aproximadamente “20.600 

mil (vinte mil e seiscentas) escolas estão lacrando as suas portas para a comunidade, nos 

últimos sete anos”. (JORNAL HOJE, publicado em 06/03/2017). Além de outras situações e 

condições de precariedades e desrespeito nas quais os camponeses enfrentam no seu 

cotidiano, a efetivação destes marcos normativo significam passos decisivos e imprescindíveis 

para assegurar os direitos dos camponeses a uma educação do campo, pública, gratuita e de 

qualidade que contribuem para as diferentes experiências que vem se desenvolvendo com 

êxito no campo. Além de outras significativas lutas, em prol do desenvolvimento do meio 

rural. 
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Os estudos sobre os instrumentos legais e legítimos, bem como os resultados das lutas 

dos movimentos sociais do campo, indicam que as Diretrizes Operacionais Nacionais (2002) 

têm impulsionado o processo de execução dessa modalidade de ensino para os povos do 

campo, nos estados e municípios, contudo ainda há resistências por parte dos gestores 

municipais que ainda não compreendem a importância de uma educação específica para 

contribuir na fixação das populações que vivem no campo. Sendo assim vimos à necessidade 

de uma análise específica sobre as Diretrizes Operacionais de 03/04/2002 para avaliar por 

meio das ações políticas implementadas pelo governo municipal se os princípios e 

procedimentos educacionais propostos neste dispositivo legal, orientado pelo Ministério de 

Educação através da Câmara de Educação Básica – MEC/CEB, estão sendo, devidamente 

respeitados pela proposta de educação levada às escolas do campo em Vitória da Conquista – 

Bahia. 

 
1.4. Contextualizando as Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo: - 

princípios e procedimentos 

 
As lutas dos movimentos sociais do campo, a partir dos anos 1990, pela Educação do 

Campo, a cada ano foi emergindo e ganhando espaço no campo das políticas publicas, 

principalmente, com a conquista dos marcos normativa que passou a legitimar a Educação do 

Campo, atribuído como instrumentos legais de avanço e conquistas pela a população 

camponesa, a partir desta década. 

Dentre eles, se destacam as Diretrizes Operacionais Nacionais para as Escolas do 

Campo publicadas em 2002, atendendo aos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e, 

consequentemente, a LDBEN - Lei 9394/96, no seu artigo 28, na qual passa a impor a 

educação para os povos camponeses como um direito social, universal e indissociável 

(BRASIL, 2002). 

A partir do ano de 1997, com a promulgação da nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, lei de nº 9394/96, através de um dos seus dispositivos, em específico, o 

artigo 28, que se refere à Educação do Campo, essa modalidade de ensino ganha notoriedade 

na sociedade pela sua divulgação entre os movimentos sociais do campo. Essa parcela da 

sociedade brasileira sentiu-se atendido em uma de suas históricas reivindicações sociais, na 

qual está retratada “a luta por uma Educação que fortalecesse a sua identidade e respeitasse a 

diversidade cultural dos sujeitos que vivem no campo”. (BRASIL, 2002, p.01). 
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O artigo 28 da LDBEN é também considerado outra conquista dos movimentos sociais, 

quando passa a reconhecer a educação como direito estabelecendo que estes sujeitos possuam 

saberes específico, uma identidade cultural própria, portanto, necessitam de um currículo 

diferenciado e adequado à realidade em que vivem. O referido artigo estabelece que “[..] na 

oferta da Educação Básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as 

adaptações necessárias à suas adequações, às peculiaridades da vida rural, e de cada região 

[...]”. (LDBEN, Lei nº 9394/96, 1997). O enunciado da lei 9394/96 exige do Estado por meio 

do seu órgão gestor, o MEC a elaboração de outro marco normativo que oriente esse modelo 

de educação, destinado aos povos do campo, forçando a classe dominante no poder, “romper 

as cercas”, acabar com as indiferenças ocorrida por anos luz, aos povos do campo. 

A luta por uma Educação Básica no Campo vem sendo, portanto, reconhecida e 

legitimada com a sanção das Diretrizes Operacionais, que dá origem Resolução de nº 01, de 

03 de Abril de 2002, pelo então presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva 

respeitando as reivindicações históricas, acentuadas na última década. Importantes instituições 

públicas e religiosas como a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e 

Cultura - UNESCO, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros - CNBB, o Fundo das 

Nações Unidas para as Crianças - UNICEF, e os movimentos sociais camponeses, como 

Movimento dos Sem-Terra MST, Sindicatos e Associações Rurais, Movimentos Quilombolas, 

além de outros, fizeram parte dessa luta, por uma “Educação” com qualidade social para todos 

os povos que vivem no e do campo, com identidades diversas. (BRASIL, 2002) 

Os sujeitos sociais reconhecidos pelas diretrizes são caracterizados como; pequenos 

agricultores, quilombolas, Ribeirinhos, Extrativistas, Pescadores, Assalariados Rurais, e 

outros que se integram e residem no campo forma reconhecido socialmente, a partir dessa 

Resolução. Trata-se de uma educação vista como um direito social, o que é considerado um 

grande avanço em relação às legislações anteriores, que regulamentaram os sistemas de 

ensino neste universo espacial (FERNANDES, 2002). 

As Diretrizes Operacionais enquanto Resolução é, portanto, resultante da aprovação de 

um importante Parecer, aprovado pela Câmara de Educação Básica do Ministério de 

Educação e Cultura, CEB/MEC de n° 036/2001, que neste documento, considera importante 

as lutas sociais para uma Educação do e no Campo, sob a égide da Legislação Nacional, que 

por muito tempo foi silenciada pelo Estado. Em análise, este Parecer anuncia que o poder 

público veio descumprindo o seu dever de assegurar o direito à educação, aos povos 

camponeses, por um longo tempo, tornando-os sujeitos invisíveis. Somente a partir da 

Constituição de 1988, com o envolvimento dos movimentos sociais na construção da nova 



66 
 

 

 

 

Carta Institucional, se começa a pensar numa educação diferenciada, a fim de atender as 

especificidades sociais e educacionais para as comunidades campesinas. Assim sendo, o 

Parecer dá visibilidade e legitima à problemática da educação vivida e sentida por estes povos 

quando torna explícita a sua longa história de exclusão, discriminação e silenciamento por que 

passaram as comunidades, perante as leis anteriores, bem como ausência das políticas 

públicas educacionais direcionadas a essa realidade social. (BRASIL, 2003). 

A luta dos movimentos sociais do campo, e o compromisso firmado pelo Governo 

Federal, o MEC (Ministério de Educação e Cultura), através do Conselho Nacional de 

Educação, juntamente com a sua Câmara de Educação Básica – CNE/CEB estabeleceu as 

Diretrizes Operacionais Nacionais para a Educação do Campo, publicada através da 

Resolução de nº 01, de 03 de abril de 2002, criou um grupo permanente de trabalho, no 

âmbito do Ministério da Educação, conforme disposto na Portaria nº 1.374, de 03 de junho 

2003, em atendimento a uma pauta de reivindicação, apresentada ao governo Lula, em 2003, 

durante as manifestações do Grito da Terra. Este grupo foi constituído por uma composição 

institucional e interinstitucional por outros ministérios com a efetiva participação dos 

movimentos sociais do campo. Daí o sentimento de satisfação e de vitória dos sujeitos que 

vivem em áreas rurais, populações camponesas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outros 

inclusos nessa realidade social, com a publicação do documento, (BRASIL, 2004 p.3), 

A citada Resolução atende as demandas da sociedade, oferecendo subsídios para o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas que contemplem a mencionada diversidade, em 

todas as suas dimensões. A orientação estabelecida pelas diretrizes, no que se refere às 

responsabilidades dos diversos sistemas de ensino com atendimento escolar sob a ótica do 

Direito, implica no respeito às diferenças e à política de igualdade, tratando a qualidade da 

educação escolar na perspectiva da inclusão. Propõe medidas de adequação da escola à vida 

do campo e o Estado enquanto o poder instituído pelo voto do povo, para assistir ao povo, tem 

a responsabilidade de assegurar este direito comum a toda à população independente do 

espaço em eu vive e convive, periférico ou central, urbano ou rural, o Direito a Educação é 

visto como um direito universal e indissociável, instituído pela Constituição Federal de 1988, 

que orienta o Estado enquanto uma nação federativa. (BRASIL, 2002). 

Como instrumento legal imposto pelo Estado, as Diretrizes Operacionais que 

orientam as escolas do campo, criada pelo Estado, resulta dos anseios da sociedade que sobre 

pressão popular, foi beneficiada com este dispositivo legal. No momento em que os 

movimentos sociais acirraram os conflitos exigindo direitos e a classe burguesa desejosa que 

as cidades fossem esvaziadas ao tempo que necessitava de trabalhadores no campo 
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produzindo, a classe política, procurava atender as reivindicações dos movimentos sociais do 

campo, aprovando o parecer 036/2001 e delegando poderes para a elaboração de uma diretriz 

que orientasse a educação nas escolas do campo. 

A Resolução é composta por 15 artigos, dentre eles, alguns se destacam em seu 

conjunto, por tratar de princípios que visam respeitar e valorizar as peculiaridades das 

comunidades rurais, no que se refere aos seus saberes específicos, sua cultura, seu trabalho, ao 

cuidado do seu meio de convívio social, e, por fim, ao seu direito social do qual há muitos 

anos, não vinha sendo atendido pelo poder público, marginalizando esta parcela da sociedade 

brasileira (Ibidem, 2002). 

Alguns procedimentos também são apontados como necessários para garantir a 

funcionalidade e a organização da modalidade de ensino em questão, como a obrigatoriedade 

do poder público em assegurar uma educação diferenciada para os povos do campo, por meio 

da formação adequada aos professores, currículo ajustado com as especificidades local, 

calendário diferenciado, respeitando as condições climáticas, participação dos movimentos 

sociais nas decisões da política de educação; gestão democrática com participação da 

comunidade, e o envolvimento de parcerias para o desenvolvimento e a universalização do 

ensino de forma indissociável, direcionado a essa realidade de ensino. (BRASIL, 2004). 

Segundo Fernandes (2002a, p. 91), “[...] a aprovação das diretrizes simbolizou um 

avanço importante na construção do Brasil rural, de um campo de vida, onde a escola é  

espaço essencial para o desenvolvimento humano [...]”. O que significa uma nova realidade 

social que vai significar uma aproximação entre o campo da cidade, que passam a ser 

compreendidos como espaços geográficos singulares, plurais e autônomos que devem ser 

integrados com suas culturas diferenciadas e seus modelos de organização, sem precisar ser 

idealizados numa relação eterna de dependência, “numa visão urbanística e totalitária, que 

prevê a intensificação da urbanização, como modelo para a modernidade” (FERNANDES, 

2002b, p. 91). 

 
1.5 - Avaliação das Políticas Públicas sobre a Educação do Campo: um olhar 

analítico 

 
A proposta temática deste objeto de pesquisa trata-se de uma avaliação da política 

pública que lança mão de alguns critérios específicos como o da e eficiência nas ações 

estabelecidas e executadas pela Secretaria de Educação do município para as escolas do 

campo. Daí a motivação de uma análise a partir do ciclo realizado pelas politica políticas 
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pública, partindo da sua definição conceitual e contextual enquanto objeto de avaliação e, 

como deve proceder aos estudos, do qual se pretende analisar se a política pública municipal 

de Educação do Campo implementada em Vitória da Conquista está em conformidade com as 

Diretrizes Operacionais (2002) que orienta essa modalidade de ensino, sob a luz das ações 

políticas estruturantes gestada e executada nas escolas do campo do Município de Vitória da 

Conquista – Bahia. 

Pesquisas que envolvem a avaliação de políticas públicas no Brasil, ainda se 

encontram numa fase bem recente e inaugural por não ser ainda, uma prática ou uma rotina 

sistemática, de uso frequente, pelos que se debruçam sobre essa temática. Mirian S. Draibe, 

(2003) em seus estudos sobre a “Importância da Avaliação das Políticas Públicas”, certifica 

que essa inquietação é originária, das produções teóricas de Angelina Figueiredo e Marcus 

Figueiredo vistos como os primeiros a trazer de forma sistêmica, estudos sobre a prática de 

avaliação em políticas públicas, ocorrida em 1985, com o seu trabalho de pesquisa sobre 

Avaliação de Programas Sociais Brasileiros de Previdência Social. Ressalta DRAIBE (2003), 

enfatizando este conhecimento que: 

“[...] Em 1985, foi realizado pela primeira vez no Brasil, por Angelina Figueiredo e 

Marcus Figueiredo, um estudo das pesquisas de avaliação de programas sociais 

brasileiros de previdência social, Saúde, Nutrição, Habitação, Saneamento e Fundos 

Sociais. As conclusões apontaram diversas lacunas. Uma delas foi o de caráter 

incipiente dessas avaliações. Eram poucas assistemáticas não produziam 

recomendações e não avaliavam todos os aspectos necessários para se constatar o 

bom funcionamento do programa [...]”. (DRAIBE, 1998, 94) 

 

Importa salientar que a produção teórica de Figueiredo e Figueiredo, escrita em 1985, 

e publicada em 1986, insere-se no contexto de profunda crise política, agudas contestações e 

conflitos sociais, decorrentes do processo de democratização do Brasil, após a Ditadura 

Militar, evidenciando para a sociedade brasileira novas expectativas com a promulgação da 

Nova Constituição Federal de 1988. No plano legal, a CF reconhece direitos, propiciando 

inovações com a proposta de municipalização, descentralização dos serviços e recursos 

públicos, como Saúde, Educação, etc., trazendo novos significados para as políticas públicas 

sociais. 

Define-se aqui por avaliação de políticas públicas, baseando-se na concepção de 

ARRETCHE (1996) apropriando-se dos estudos de Figueiredo e Figueiredo (1986) quando 

conceitua a avaliação de política pública, com uma “análise e elucidação de critérios que 

fundamentam determinada política”. Aludindo ainda, sobre o pensamento da autora, a 

avaliação de política prescinde de um exame operacional concreto, sólido, de implementação 

de um programa sob análise. Procura examinar os pressupostos e fundamentos políticos de 
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um determinado curso de ação pública, independente de seus métodos e de seus resultados. 

Sinaliza também, que “[...] somente a avaliação das políticas públicas implementadas, 

independentemente dos seus métodos operacionais, poderá estabelecer uma relação causal 

entre uma determinada forma de política pública e o sucesso ou fracasso na relação dos seus 

propôs [...]”. (FIGUEREDO & FIGUEREDO, 1986, p. 2) Daí a importância desse trabalho 

avaliativo para colhimento de resultados positivos ou negativos das intenções do poder 

público sobre a operacionalidade das políticas públicas 

Por análise de política pública há um entendimento que esta se debruça sobre o exame 

da engenharia institucional e seus resultados, ou mesmo os traços que caracterizam o 

programa em ação. Nesse processo faz-se necessário detectar os instrumentos de análises 

destinado à avaliação de determinada política pública, para observar a efetividade, a eficácia e 

a eficiência dos programas executado pelo poder público. Tais instrumentos visam separar os 

aspectos distintos entre objetivos e, por consequência, com se dá a abordagem dos métodos e 

técnicas de avaliação (Ibidem, 1996). 

Conforme os estudos de FIGUEIREDO & FIGUEIREDO (1986), abstraindo sobre os 

estudos de Brian Barry (1975, p. 340) que explicita “[...] o termo “avaliar”, significa, “atribuir 

valor” ou seja, [...] “determinar se as coisas são boas ou más [...]”. A avaliação de política 

para o autor consiste, portanto, em atribuir valor às políticas e suas consequências, ao aparato 

institucional em que elas se dão e, aos próprios atos que pretendem modificar o conteúdo 

dessas políticas. (BARRY, 1975, p. 340 apud FIGUEIREDO & FIGUEIREDO, 1986, p. 108). 

O instrumentos de análises utilizados como a eficácia, a efetividade e a eficiência são 

considerados importantes no processo de avaliação de políticas públicas, aplicados como 

critérios para apropriação de resultados exitosos, ou mesmo, para perceber as deficiências das 

políticas executadas pelos seus responsáveis diretos. Tais recursos considerados necessários 

são também elementos íntimos de horizontes técnicos e econômicos que se aproximam do 

sistema capitalista, a partir da sua política neoliberal, e muito criticada pelo universo teórico 

marxista. Contudo o critério da efetividade segundo Arretche (1996) passa a ser utilizada 

pelos avaliadores pelo fato de o termo “efetividade” tenha proximidade com ideia de 

igualdade e de justiça social. Por esta razão, o desejo real é de que as políticas públicas 

educacionais executadas pelos governantes estejam reduzindo os brutais índices de 

desigualdades, de pobreza, e exclusão social ainda muito presente no universo social. Nesta 

pesquisa a categoria da efetividade tem sido apropriada a partir da ideia de que esta se 

aproxima do termo igualdade social no qual pretendemos averiguar se é esta a intenção 
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verdadeira do poder público municipal com a execução de suas políticas públicas voltadas 

para educação do campo (ARRETCHE, 1996 p. 4). 

De acordo com as tendências de avaliação das políticas públicas, por avaliação da 

efetividade deve-se compreender que esta se refere ao exame da relação entre a execução de 

um programa ou política educacional específica, observando seus resultados ou impactos, ou 

seja, o seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva mudança nas condições sociais 

prévias da vida das populações beneficiadas pelo programa sobre a avaliação. Importa para a 

aplicabilidade deste recurso, apenas demonstrar se os aspectos observados foram positivos ou 

negativos, tiveram sucesso ou fracasso na execução da ação política (FIGUEIREDO & 

FIGUEIREDO, 1986). 

Com referência a avaliação da eficácia esta forma de avaliar está voltado para os 

objetivos e instrumentos explícitos de um determinado programa e seus resultados efetivos, 

conforme definição de Figueiredo & Figueiredo (1986). Este critério de avaliação deve ser 

utilizado para analisar as metas propostas em relação às metas alcançadas. Esta é seguramente 

a mais aplicada na avaliação de políticas públicas por ser mais factível e menos custosa e 

favorecer nos resultados sobre análises das metas, concluindo pelo seu sucesso ou fracasso, 

quanto ao seu alcance (ARETCHE, 1996). 

Como definição para o termo eficiência, Figueiredo e Figueiredo (1986) compreende 

este instrumento de avaliação como uma análise da relação entre o esforço empregado na 

implementação de uma dada política e os resultados alcançados. Na concepção de Arretche 

(1996) o recurso da eficiência deve ser considerado um dos mais considerável e necessário 

instrumento, para ser aplicado nas avaliações de políticas publica. Pois, segundo a autora, a 

escassez de recursos públicos exige muita racionalização nos gastos, cuja tendência dos 

governantes durante a execução de suas políticas é a de reduzir os seus custos, o que pode 

afetar a eficiência dos resultados dos programas sociais em execução. 

Os instrumentos de análise para avaliação de políticas públicas, aqui apresentadas são 

determinantes e definidores de resultados, portanto, considerados importantes a sua utilização 

para análise de qualquer programa ou política executada pelo poder público, visando avaliar 

os resultados obtidos, e se os objetivos e metas propostos foram alcançados, se a política em 

ação obteve êxito ou não. Sendo assim, é com base nestes instrumentos ou recursos de análise 

que vamos aprofundar nosso olhar para os resultados dessa pesquisa, verificando se a Política 

Municipal de Educação do Campo em Vitória da Conquista tem sido eficiente, para os povos 

do campo (ARRETCHE, 1996). 
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Portanto, os critérios da efetividade, eficácia e eficiência serão aplicados como recurso 

e parte integrante do ciclo de analise para avaliação da política municipal de Educação do 

Campo implementada no município. Contudo, o critério da eficiência será o determinante, 

pois é o que melhor nos auxilia para atender aos objetivos proposto neste trabalho, a partir de 

averiguações dos resultados sobre as ações estruturantes da política educacional do campo, 

desenvolvida pelo poder público municipal. Com o auxílio do Fórum Municipal de Educação 

do Campo, criado para essa finalidade, os membros são também sujeitos e colaboradores 

dessa pesquisa, no qual irão verificar o nível de eficiência da política de educação executada 

nas escolas do campo. 

A análise do ciclo das Políticas Públicas exige uma dinâmica para diferenciar as 

abordagens entre análise e avaliação de políticas públicas dentro de um modelo de referência 

em caráter processual (ARRETCHE, 1996). Os conceitos expressos em língua inglesa 

designados por “policy, politics, e polity são categorias dependentes uma das outras, e se 

constitui de forma temporal, nas diferentes dinâmicas apropriadas como: policy network, 

(rede de política) policy arena, (arena de política) policy cycle (ciclo de política) e “politcs 

analysis” (análise de política), conferidas por Kaus Frey (1997) como importantes varáveis e 

critério analítico na avaliação de políticas públicas. Cada um destes elementos que compõe o 

ciclo de análises segue uma ordem cíclica, estabelecendo uma materialidade distinta por 

serem flexíveis em seus movimentos. A expressão “polity” refere-se às instituições políticas, 

o termo “politcs” compreende os processos políticos e, para designar os conteúdos políticos, 

utiliza-se a palavra “policy”. A dimensão material da polyce constitui-se em conteúdos 

concretos, aos problemas técnicos, a materialidade das decisões políticas tomadas pelos 

governantes (FREY, 1997, p. 217). 

A política de Análise (polyce analysis), considerada como importantes objeto de 

avaliação das políticas públicas e sociais, por compreender que, devido ao fato de as redes de 

política ou (polyce network), ou ainda, arena de política (polyce arena), serem elementos 

políticos, podem sofrer modificações, ao longo do tempo, assim como, o seu processo de 

elaboração e implementação das políticas, até a sua fase conclusiva, deixa de ser algo estático. 

(Ibdem 1997). 

O ciclo de política ou análise de política possui um caráter dinâmico, complexo e 

temporal, que precisa ser respeitado pelo pesquisador. Algumas fases desse processo de 

avaliação e análise precisam ser consideradas para que se obtenham êxito nesse processo de 

acompanhamento. Do ponto de vista analítico Frey, (1997) considera que algumas fases 

devem ser respeitadas como: processo de elaboração da politica que se dá conjuntamente ao 
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processo de definição do problema; implementação da política, controle do impacto;  

avaliação da política e correção da ação. (FREY, 1997, p 217). 

Em consonância com a orientação de Arrettche (1996) e Frey (1997), Figueiredo e 

Figueiredo (1985), sobre a avaliação de políticas públicas, a partir dos seus elementos cíclicos 

conforme a sua dinâmica e configuração categóricas, bem como suas fases transitórias, numa 

perspectiva dialética, que se apresentam ora interligadas ora independente, esse modelo foi 

tomado como base para avaliação das políticas públicas implementadas pelo governo 

municipal na Educação do Campo no município escolhido para realização deste trabalho de 

pesquisa. Assim sendo, o ciclo de análise obedecem as etapas que se seguem, desde a fase 

embrionária de uma determinada política pública, até a fase de execução, conforme os 

critérios da efetividade da eficácia e da eficiência no processo de implementação pelo gestor 

público municipal. Este será o caminho propenso à realização neste processo analítico e 

investigativo visando observar qual dos critérios que mais se aproxima da política municipal 

que vem sendo desenvolvida na Educação do Campo. 
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CAPÍTULO IV 

 
4.0. A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO EM VITÓRIA DA 

CONQUISTA – BA. PERÍODO 2010 A 2017. 

 
Abordaremos neste capítulo sobre a política municipal de Educação do Campo em 

Vitória da Conquista BA procurando verificar se as suas políticas e ações estruturantes de 

natureza administrativas e pedagógicas estão em conformidade com as Diretrizes 

Operacionais (2002), conforme seus princípios e procedimentos que orientam a educação nas 

escolas do campo do pais. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa sobre Educação do campo no município de 

Vitória da Conquista, no período de 2010 a 2015, através das análises documentais 

levantamos alguns questionamentos: 1) Quais os resultados obtidos das ações políticas 

pedagógicas e administrativas implementadas pela Secretaria Municipal de Educação - 

SMED, nas escolas situadas no meio rural? 2) Estas ações políticas e pedagógicas atenderam 

as necessidades culturais e identitários dos sujeitos que vivem no campo? 3) Elas estão em 

consonância com a legislação Nacional que orientam e direcionam a elaboração de propostas 

e projetos para a Educação do Campo? O município tem conseguido implementar com 

eficiência a sua política de Educação do Campo? 

Durante os nossos estudos procuramos constatar se estas políticas se aproximavam ou 

se distanciavam das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo (2002), 

conforme os marcos normativos que orientam na implementação dessa modalidade de ensino 

nas escolas rurais, observando o prescrito na Resolução de n. 01 de 03 de abril de 2002, 

defendido pelos movimentos sociais, implementada pelo Ministério de Educação, elaborada 

pelo Conselho Nacional de Educação, através da sua Câmara de Educação Básica, respaldado 

pelo parecer da CEB\CME 036\2001, vem comunicando aos Sistemas de ensino no país, que:- 

“[...] é de responsabilidades dos diversos sistemas de ensino com o atendimento escolar sob a 

ótica do direito, implica o respeito as diferenças e a política de igualdade órgãos competentes 

do Ministério de Educação que direcionam a educação, tratando a qualidade de educação 

escolar na perspectiva da inclusão [...]”, para essa realidade de ensino (MEC/CME, parecer 

036\2001). 

Tendo em vista a análise da política de educação do campo em conformidade com 

Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo de 2002, observando o critério da 



74 
 

 

 

 

efetividade, eficácia e eficiência, averiguando os vários aspectos administrativos, pedagógicos 

e financeiros investidos para atender a educação no espaço campesino, destacaremos a 

contextualização com base nas análises e reflexão de alguns dados investigados, a saber: os 

sujeitos da pesquisa, o currículo escolar, a formação continuada, o trabalho docente, o 

transporte escolar, a organização do trabalho pedagógico e a gestão escolar. 

Os programas e ações políticas desenvolvidas pelo governo municipal, para atender 

Educação do Campo, merece uma análise sistemática a partir dos dados coletados, para 

verificar se as ações que dão suporte a educação do campo estão sendo aplicadas de forma 

eficiente, e os resultados destas ações tem apresentado êxito nos seus resultados. As 

contradições aqui detectadas devem ser observadas a partir do atendimento ao grande número 

de escolas no campo, que possivelmente não possui acompanhamento por parte da própria 

Secretaria de Educação, e de seus aparatos administrativos e operacionais, a exemplo da 

política de transporte, ainda deficitária, do acompanhamento pedagógico, da formação 

continuada dos professores que atuam nas escolas do campo equivocada, do currículo distante 

da realidade, da metodologia de ensino, vista como inadequada a realidade do campo. 

Outros problemas, como o calendário letivo único, que se distancia da realidade do 

campo, professores que atuam nessas escolas, sem conhecimento da realidade, ou mesmo sem 

o perfil para esta modalidade de ensino, os índices ainda muito significativos de evasão, 

repetência e abandono escolar. Além de outras situações particulares, de funcionalidade, 

infraestrutura administrativa e pedagógica, oferecida pelo espaço escolar, presentes na 

realidade educacional, visíveis, durante o período de 2010 a 2017, no município. Todas estas 

situações que inicialmente, eram apenas hipótese, porém, o fato de a pesquisadora ser lotada 

como funcionária pública, na zona rural, do município investigado, fez com que a mesma 

fosse impulsionada para uma investigação atendendo ao rigor científico, visando conhecer os 

resultados aqui apresentados que procuram explicar as contradições explicitas neste 

documento. 

Este procedimento consiste não somente, no acúmulo de conhecimentos e/ou na 

compreensão da realidade em estudo, mas fundamentalmente, contribui com as informações 

que orientem a tomada de decisões e os processos de mudanças para assegurar melhorias e 

avanços no sistema de ensino e nos impulsiona para uma visão emancipatória e crítica sobre a 

realidade e contribui para a reflexão sistemática sobre a prática social e educacional com 

vistas a sua melhoria e a mudanças, tanto pessoal quanto social. 
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4.1 O Município de Vitória da Conquista – “O Sertão da Ressaca”: localização 

geográfica 

 
A história de luta dos camponeses por terra e educação é longa, marcada por violência 

e lutas contínuas. As questões fundiárias são os principais focos de interesse para os políticos 

ruralistas e os grandes proprietários de terras, principalmente nas regiões mais férteis do país, 

com o olhar para os pequenos territórios. É o caso do Sudoeste da Bahia onde se localiza a 

cidade de Vitória da Conquista, há 923 metros de altitude, com uma área de 3.704.18 km ², 

localizada a 509 km da capital baiana - Salvador, composta por 346.069 habitantes, conforme 

a sua localização geográfica representada pelo mapa 01, abaixo. (IBGE, 2016). 

 
Mapa 01 – Localização regional de Vitória da Conquista – BA. 

Fonte: (IBGE, 2016) 

 

 

Vitória da Conquista, conforme a sua divisão política se limita territorialmente com 

outros municípios como: ao Norte com Planalto, e Caraíbas, a Oeste com Itambé, Belo 

Campo a Leste com Itambé e ao Sul com Ribeirão do Largo e Candido Sales. Todos estes 

municípios tem estreita relação comercial com este município devida a sua proximidade 

territorial e por serem cidades pequenas com um nível de desenvolvimento econômico  

inferior a este município (IBGE, 2016). 
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Mapa 02 – Representação da Divisão Política Geográfica de Vitória da Conquista - BA. 

 

Fonte: (IBGE, 2016) 

 
 

De todo  o  contingente  populacional que  habita  no município, estima-se  que apenas 

32.274 vivem no meio rural até o ano de 2012, conforme o censo apontado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, (2010). Para 2016 essa população se aproxima dos 

37.000 conforme dados do IBGE. (IBGE, 2016). 

Conhecida pelos seus desbravadores como: “o Sertão da Ressaca”8, possui clima frio 

e semiárido, considerada como a cidade polo educacional, por permitir instalações de várias 

instituições universitárias no município e atrair estudantes das diferentes cidades da regional 

Sudoeste, além de outros estados do país. Todas estas instituições educacionais sejam elas 

públicas e privadas, nos últimos tempos, vem sendo bastante procuradas e se alargando, 

devido ao campo de possibilidades educacional e tecnológica que e as exigências do mercado 

oferecem e pela sua importância no processo de formação, habilitação profissional e  

produção do conhecimento (SILVA, 2015). 

 
4.1 - O Perfil da rede Municipal de Ensino – Estrutura Organizacional 

 

 

 

 
8 “Segundo o advogado e historiador conquistense Rui Medeiros, em seus escritos, explicando sobre a origem do 

nome “Ressaca”, refere-se ao termo de uso da geografia popular, significando “ fundo de baía de mato baixo, 

circundado por serras.” e que foi aplicado às terras existentes entre o rio Pardo e das Contas. Assim esclarece: “O 

viajante que palmilhar o Planalto da Conquista perceberá as fundos baías de campo, algo como um vigor refluxo 
a desenhar o semicírculo da ressaca, só que não de mar. Uma ressaca de chão”. MEDEIROS, R. H.A. Relatos de 

Conquista. Vitória da Conquista, 1988 (MEDEIROS, s/d)).disponível em blogdorodrigoferraz acesso em 

28/01/2017 
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A Rede Municipal de Educação em Vitoria da Conquista se diferencia das outras 

redes de ensino, devido a sua extensão territorial, sendo a primeira cidade do estado da Bahia 

em área rural, e a terceira do país, com aproximadamente 2 663 km, em extensão territorial. O 

que caracteriza uma posição de destaque em ralação a outras grandes cidades baianas, como 

Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus e Jequié. Conforme página na internet, no site da Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista – (PMVC), a Secretaria Municipal de Educação – 

(SMED), atualmente está composta por 202 unidades escolares que atendem dois níveis de 

ensino como o Ensino Fundamental e a Educação Infantil (PMVC, 2017). 

Algumas destas informações aparecem desencontradas entre o que está publicado no 

site da PMVC (www.pmvc.org.ba) com as informações contidas nos documentos 

apresentadas pela SMED (Secretaria Municipal de Educação). Contudo, os dados pesquisados 

em 2015, na SMED, demonstra que este setor público era responsável por 137 (cento e trinta  

e sete) escolas assentadas no meio rural que contrastam com as 41 (quarenta e um) unidades 

escolares e 21 (vinte e um) creches instaladas na zona urbana do município, totalizando 199 

cento e noventa e nove) unidades de ensino na rede municipal. Do conjunto das creches 

apenas 01 (um) existente no meio rural. Para 2016, o número de escola reduziu que em sua 

totalidade para 196 instituições educativas, passando para 134 (cento e trinta e quatro) o 

numero de escolas do campo, 41 (quarenta e um) escolas urbanas e 21 (vinte e um) creches. 

Para 2017, com a politica de fechamento das escolas cm classes Multisseriadas este número 

caiu para 187 instituições de ensino em seu total. Destas unidades de ensino, apenas 116 

escolas localizam-se no campo. 45 escolas e 25 creches urbanas, sendo que, do número de 

creches apresentado, apenas 01, permanece funcionando no meio rural. Enquanto na cidade 

constata-se uma oferta de crescimento, tanto de escolas, como de creches para atender a 

população urbana, o que configura uma inversão de prioridade na educação municipal para 

com a educação infantil e fundamental no campo (SMED, 2016). 

O atual organograma da Secretaria Municipal Educação é composto pela seguinte 

estrutura administrativa que controla e orienta o sistema e a política educacional no 

município. Em seu organograma a distribuição de cargos se classifica em Assessor de 

Gabinete, Coordenação administrativa Escolar, Coordenação Administrativa Financeira, 

Coordenador do Núcleo Pedagógico, Coordenador do Núcleo Infantil, Coordenador de 

Alimentação Escolar, Coordenador de Transporte Escolar, Núcleo de Educação Especial, 

Núcleo do Ensino Fundamental e Núcleo de Tecnologia e Informações (PMVC, 2017). 

http://www.pmvc.org.ba/
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Figura 01 - Organograma da Secretaria Municipal de Educação. 
 

Fonte: (SMED, 2016) 

 
 

A forma como os cargos e funções estão distribuídos no âmbito do poder público 

municipal demonstra a organização política e administrativa da Secretaria de Educação, 

devido à extensão rural predominante no município, para acompanhar as demandas existentes 

e necessárias às escolas urbanas e rurais, junto aos seus servidores públicos. No conjunto das 

atribuições não se percebe, contudo, na sua estrutura organizacional, uma coordenação 

administrativa e pedagógica rural, passando a ideia da indiferença política por parte do poder 

público a essa realidade social, bem como, às Diretrizes Operacionais que orientam a 

educação nas escolas do campo do país, quando se refere ao respeito às especificidades 

educacionais que vinculam o direito social dos cidadãos camponeses ao fortalecimento da 

cultura, da identidade, da formação humana, como procedimentos estratégicos para o 

desenvolvimento social neste espaço de convivência social. Também nos conduz para uma 
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crítica sobre o não reconhecimento dos direitos conquistados pelo homem do campo, a partir 

das suas lutas sociais após a década de 1990. 

O espaço rural como afirma Leite (2002), continua sendo visto pela classe política 

como o espaço do atraso, da ignorância da dominação pelos agentes do poder público. 

Entretanto, a opressão e as diferentes formas de alienação sofrida pelo trabalhador rural, vêm 

se despertando e transformando aos poucos, em organização, mobilização e lutas em busca 

dos seus direitos, como o “despertar das consciências oprimidas” como diz Marx (1840), 

quando se refere às lutas camponesas na França em 1789. No Brasil, esse despertar pela 

educação do campo vem se fortalecendo a partir dos anos 1980, com a garantia do direito a 

educação para todos na Constituição de 1988. E ganhou impulso a partir da nova LDB (1996) 

com o seu artigo 28, reconhecendo a educação dos povos do campo como específica e que 

deve respeitar esta peculiaridade própria desse espaço social. 

A expressão “alienação” se refere à ideia de “estranhamento” de transformação do 

homem em “coisa”, ou melhor, em mercadoria, movida pelo sistema produtivo, também 

denominado de “reificação das relações humanas”. Sobre este ponto de vista,  Meszáros 

(2006, p 39), em comum acordo com esta definição, evidencia que: 

[...] A alienação caracteriza-se, portanto, pela extensão universal da “vendabilidade” 

(isto é, a transformação de tudo em mercadoria); pela conversão dos seres humanos 

em “coisa”, para que eles possam aparecer como mercadorias no mercado ( em 

outras palavras, a reificação das ralações humanas); e pela fragmentação do corpo 

social em “indivíduos isolados” que perseguem seus próprios objetivos limitados 

,particularistas, “ em servidão à necessidade egoísta”, fazendo o seu egoísmo uma 

virtude em seu culto da privacidade [...]. 

 

O modelo organizacional autorizado para administrar as ações políticas na rede 

municipal de ensino de Vitória da Conquista – Bahia, numa visão ampla, deixa transparecer 

que este organograma dificulta a operacionalidade de uma política administrativa que dê 

condições ao atendimento da estrutura educacional do município, vista como complexa pelo 

grande número de escolas da rede no meio rural. O número reduzido de pessoal para o 

trabalho administrativo e pedagógico, e a inexistência e um setor específico para acompanhar 

a Educação do Campo. Esta situação promove a ineficiência nos resultados das ações 

prioritárias e necessárias à educação para os povos do campo, devida o tímido 

acompanhamento específico das reais carências, ainda existentes na realidade educacional. 

A Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista conta com uma 

quantidade aproximada de 3.400 servidores para atender a rede de ensino. Dentre os 

profissionais, 1.785 são professores efetivos e contratados que absorve um universo de 

aproximadamente 43.000 alunos. Destes, cerca de 13.400 educandos estão matriculados em 
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Escolas do Campo, o que representa um percentual acima de 30% do total de alunos 

matriculados em 2015. As escolas da rede em seu conjunto estão organizadas em Unidades 

Independentes, Círculos e Núcleos, instalados nos diferentes espaços urbanos e localidades 

rural. Sendo responsável pelo Ensino Fundamental Inicial e Final com inserção de classes de 

Educação de Jovens e Adultos no noturno e Educação Infantil, distribuídos nos três turnos de 

funcionamento, Matutino, Vespertino, conforme ilustrado no organograma abaixo, (SMED, 

2017). 

 
Figura 02 – Organização das Escolas da rede municipal de ensino de Vitória 

da Conquista – BA. 

 

Fonte: (SMED, 2016) 

 
 

No Regimento das Escolas municipais de Vitória da Conquista, estabelece em seu 

artigo 3º que a rede é composta por “[...] escolas criadas e mantidas pelo poder público em 

convênio ou não com outras instituições, e administradas pela Secretaria Municipal de 

Educação [...]”. E no artigo 6º, incisos de I a IX deste mesmo Regimento, institui a tipologia 

da rede escolar. Conforme a resolução do CME/VC nº. 004/2004, assim está prescrito: 

 
I - centros municipais de educação infantil; 

II - instituições municipais de educação infantil e de ensino Fundamental de 1ª a 4º 

séries; 

III - instituições municipais de ensino fundamental de 1ª a 4ª série; 
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IV - instituições municipais de ensino fundamental de 5º ao 8º série 

V - instituições de ensino fundamental de educação infantil e de ensino fundamental 

de 1ª a 8º série; 

VI - instituições municipais da ensino fundamental de 1º a 8ª séries; 

VII - instituições de educação de jovens e adultos; 
VIII - escolas de uma, duas, três classes, situadas privativamente, na zona rural; 

IX - escolas conveniadas; 

X – escolas com educação básica no campo, voltadas para as especificidades no 

campo; e 
XI - círculos escolares integrados (SMED/CME, 2004 p. 18). 

 

Verifica-se que a nomenclatura carece de revisão, não corresponde a legislação atual 

no que se refere a caracterização das séries anuais do Ensino Fundamental. Atualmente, esta 

nomenclatura das “séries” sofreu alteração na legislação atual, que adota o termo “ano” ao 

Ensino Fundamental de nove anos, conforme Lei nº 10.172/2001 e a Lei nº 11.114/20059 

(BRASIL,2009). A referida Resolução, também não faz referência aos círculos 

intermediários, denominados de escolas nucleadas rurais, caracterizando um novo modelo de 

agrupamento das escolas municipais, situadas na zona rural do município. Aquelas 

consideradas distantes umas das outras, em até 15 quilômetros. Atualmente, existem 02 

círculos composto por 20 escolas cada um, localizados em diferentes regiões e/ou distritos10 

do meio rural no município. (SMED, 2004). 

Há, portanto, um desencontro significativo entre os vocábulos “campo e rural” nos 

inciso VIII, quando se refere às “escolas rurais”, com até três classes, e no inciso X, utilizando 

o termo “escolas no campo”, como se existissem alguma distinção política para termo 

elucidado. A nosso ver, ambos os vocábulos trazem a mesma perspectivas filosóficas que 

denominam as escolas do campo, vista apenas pela sua localização geográfica. A 

diferenciação do termo poderá está relacionada à questão estrutural das escolas localizadas no 

meio rural. No inciso VIII o termo se refere às poucas escolas pequenas de duas ou três salas, 

localizadas em espaços privativos, de propriedades particulares, mas sobre domínio do poder 

público. Enquanto que no inciso X, “as escolas com educação básica no campo, representa a 

maioria delas situadas em espaços de domínio públicos, em diferentes localidades do meio 

rural no município” (Ibidem, 2004). 

As escolas são geridas por professores com base nos princípios da gestão 

democrática. Estes são eleitos com a participação da comunidade, alunos e professores, por 

 

9 A primeira lei, a 10.172 altera a LDB, estabelecendo o ensino fundamental de nove anos e a segunda a 

11.114/2006 impõe aos estabelecimentos públicos de ensino, a obrigatoriedade de matriculas de crianças no 

ensino fundamental a partir dos seis anos de idade (BRASIL, 2009). 
10 Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 12 distritos: Vitória da Conquista, Bate Pé, 

Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, Dantilândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves. Pradoso, São João da Vitória, São 
Sebastião e Veredinha. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Disponível em: (IBGE, 

2017). Site http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/vitoriadaconquista.pdf, Acesso: em 22/03/2017. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/vitoriadaconquista.pdf
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um período de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos através da eleição ou 

indicação do gestor municipal. Os gestores escolares, em sua maioria, são eleitos pelo voto 

envolvendo a participação de 50% dos que compõem a comunidade escolar, formada por 

professores e funcionários; e a outra metade, representada pela comunidade de pais e pelos 

alunos, a partir de 12 anos de idade que participam do processo eleitoral. Na falta de quórum 

no processo eletivo, o gestor municipal indica um professor da sua confiança para gerir a 

escola. A parte pedagógica é acompanhada por um grupo de professores que assume a função 

de coordenadores pedagógicos instalados no Núcleo pedagógico, no espaço da SMED, além 

de outros, que atuam nos espaços escolares. Estes coordenadores são escolhidos por meio de 

seleção pública, devido à inexistência de concurso público para coordenadores pedagógico, 

apenas para professores. Quando a quantidade selecionada não preenche as necessidades do 

município, poderá haver indicação da escola ou ainda, por parte da secretaria de educação, 

desde que atendam aos interesses da política educacional estabelecida (SMED, 2016). 

O Núcleo Pedagógico da SMED é um setor organizacional responsável pelas ações 

pedagógicas da rede municipal. Atualmente, está composto por um conjunto de 10 

coordenadores agrupados por níveis e modalidades de ensino. Tais agrupamentos são 

subdivididos como Núcleos da Educação Infantil, Núcleo do Ensino Fundamental Inicial, e 

Classe Multisseriadas (1º ao 5º ano), Núcleo da Diversidade, Núcleo da Inclusão, Núcleo do 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Núcleo da Educação de Jovens e Adultos. Não existe 

um núcleo específico para a Educação do Campo como é perceptível na descrição dos 

núcleos. O que já se percebe um distanciamento dos princípios e procedimentos das Diretrizes 

operacionais (2002) que orienta a Educação do Campo no município pesquisado. 

Cada Núcleo é composto, em média, de um a dois coordenadores. Apenas os Núcleos 

da Diversidade e o do Ensino Fundamental II, possuem três pessoas para coordenar os 

trabalhos. Anteriormente, até o ano de 2010, estes agrupamentos contavam com 15 

coordenadores. Existia até 2009, uma coordenação específica para o Ensino Fundamental 

inicial e final do Campo, outra específica para as escolas Multisseriadas, ambas compostas 

por dois coordenadores em cada núcleo. Esta organização do Núcleo Pedagógico da SMED é 

perceptível neste depoimento: 

[...] em 2010, o campo não era motivo de discussão. [...] eu faço um esforço danado 

para tentar estruturar o núcleo. O núcleo é estruturado assim: núcleo da educação 

infantil, núcleo do ensino fundamental, diversidade, da inclusão. O campo sumiu! 

Não tem mais. Ela foi tragada, não apareceu. A SMED resolveu diminuir o núcleo. 

Entre diminuir o núcleo, por exemplo, tirou a diversidade, as questões que 

incomodavam mais, e também ter dez pessoas para trabalhar... [...] (entrevistado 05, 

2016). 
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Verifica-se, portanto, a presença de uma concepção contraditória de educação do 

campo sendo executada. A estruturação do Núcleo pedagógico simboliza a intencionalidade 

da classe política que está no poder para implementar a política local, no entanto, o 

organograma e as entrevistas nos mostram a eliminação de setores na educação para 

contenção de despesas com a educação. 

A Educação do Campo e a Educação para a Diversidade são vistas como instrumentos 

ideológicos, que se antagonizam aos interesses do Estado. Este organismo defende uma visão 

harmônica da sociedade, na crença do funcionamento linear dos mecanismos 

“sóciometabólicos” na concepção de Mészaros (2008) para solucionar situações de crises, 

tanto no mercado de trabalho, como no mundo produção da capitalista. Há, na verdade, uma 

intencionalidade mínima, de formar cidadãos capazes de intervir socialmente. O princípio 

geral proposto para a educação municipal, de modo geral, acompanha uma concepção 

tecnicista com base na repetição, memorização e na construção do conhecimento. Aproxima- 

se de uma pedagogia tradicional com elementos do paradigma construtivista de Emília 

Ferreiro, estimulada nas escolas a partir dos nos anos de 1990, de modo especial, no Brasil. 

Atualmente nem todas as escolas do campo possuem coordenadores pedagógicos, 

sendo as mais assistidas por estes profissionais aquelas integradas aos círculos escolares que 

são compostos, geralmente pelo mínimo de 03 (três) e no máximo 08 (oito) escolas, próximas 

umas das outras, de pequeno porte, composta de duas salas de aula, localizadas na zona rural, 

e as situadas na zona urbana. As Escolas pertencentes aos Circulo Intermediários ou Escolas 

Nucleados rurais que, em sua maioria, estão organizadas por classes bisseriadas (aquelas 

organizadas por duas séries) e Multisseriadas (compostas por classes do 1º ao 5º  ano), 

também não são atendidas por coordenadores pedagógicos escolares (SMED, 2016). 

As Classes Multisseriadas, geralmente possuem de um a dois coordenadores 

pedagógicos escolares, centrado na Secretaria de Educação, para atender ao universo das 

escolas que apresentam esta forma de organização escolar no município. Atualmente apenas 

um coordenador pedagógico realiza este trabalho de acompanhamento e supervisão das 

classes Multisseriadas para assessorar um total de 46 (quarenta e seis) professores, 

distribuídas entre as 42 (quarenta e duas) escolas, que integram ao Círculo das Escolas 

Nucleadas, em sua maioria, formadas pelas classes Multisseriadas (Ibidem, 2016). 

O trabalho pedagógico dos coordenadores torna-se solitário, espontâneo, 

desconectado e fragmentado, sem uma conexão mais efetiva com a realidade da educação do 

campo de modo geral, ou com outros processos pedagógicos difundidos nas escolas da rede, 
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justamente pelo tempo de trabalho dispensado ao acompanhamento das escolas, pela 

dificuldade de acesso as mesmas, por serem distante uma das outras e pelo número 

disponibilizados de sujeitos para o trabalho. Também pelas dificuldades enfrentadas no 

suporte administrativo, quando não disponibiliza, o transporte diário para visitas dos 

coordenadores pedagógicos às unidades de ensino (SMED, 2017). O trabalho coletivo na 

escola possibilita uma educação emancipatória. As discussões curriculares e da prática 

pedagógica nos espaços educativos tem relevância e produz resultados significativos para 

propiciar a qualidade na educação. 

O acompanhamento pedagógico possibilita diagnóstico, verifica e quantifica dados 

indispensáveis à uma intervenção pontual, visando corrigir as falhas, qualificar o currículo, 

estreitar relações, possibilitar o diálogo na escola, com o objetivo de assegurar a 

aprendizagem do educando durante o processo de ensino. O coordenador pedagógico tem sido 

visto pelos seus interlocutores como um profissional indispensável ao processo ensino 

aprendizagem, enquanto sujeito interventor. 

O trabalho do coordenador pedagógico na escola poderá contribuir para um avanço na 

prática pedagógica do professor em sala de aula e ainda, produzir novos sentidos e 

consequentemente, remeter a uma prática inovadora ou conservadora de educação, a depender 

da sua concepção de educação. O reflexo de seu trabalho incide na transformação ou 

manutenção do modelo de homem que a sociedade capitalista vem apresentando, ao longo da 

sua história. Marx (1977) ilustra esta concepção emancipatória da educação nos afirmando 

que: 

“[...] os homens são produto das circunstâncias e da educação e de que, portanto, 

homens modificados são produtos de circunstâncias diferentes e de educação 

modificada, esquece que as circunstâncias são modificadas, precisamente pelos 

homens e que o próprio educador precisa ser educado. Leva, pois, forçosamente à 

divisão da sociedade em duas partes, uma das quais se sobrepõe a sociedade [...]. A 

coincidência da modificação das circunstâncias e da atividade humana só pode ser 

apreendida e racionalmente compreendida como prática transformadora [...]” 

(MARX e ENGELS, 1977, p. 118-9, apud, MESZÁROS 2008, p. 24). 
 

Em entrevista com uma dos sujeitos, referindo-se sobre a ausência da coordenação 

pedagógica nas escolas este reafirma que: 

[...] Aqui em Vitória da Conquista as Nucleadas, elas são Multisseriadas, mas 
porque elas são nucleadas? Porque elas não fazem parte do Círculos integrados [...] 

Até a direção é só uma que funciona aqui, na sede do município, no prédio em 

anexo, à Secretaria de Educação e não tem Coordenação Pedagógica nas escolas. 

[...] E estes professores, boa parte deles, tem que passar a semana toda na localidade. 

Vai na segunda-feira e volta na sexta-feira (ENTREVISTADO, 02, 2016). 
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A vida em sociedade exige cada vez mais democratização das relações sociais. No 

mundo do trabalho isso não é diferente, principalmente com o avanço da sociedade do 

conhecimento e das ferramentas tecnológicas. As escolas não estão alheias a estes avanços. 

As inovações do mundo do trabalho não só influenciam, mas exigem que as escolas estejam 

incluídas nesse processo, propiciando a evolução do conhecimento sócio político, e cultural 

no ambiente educativo. A ideia do diretor na nova sociedade sai de cena para dar lugar a ideia 

de gestor numa visão mais completa de organização e participação, inserindo o novo modelo 

de administrar, ou gerir. 

A concepção de “gestão se assenta nesta nova forma de dirigir, coordenar e gestar. 

Para Casassus, (2001, p.3, apud Santos, 2013, p 185), este afirma que: - “[...] o tema central 

da gestão é a compreensão e interpretação dos processos de ação humana em uma  

organização [...]”. Este cenário da democratização, em relação a gestão, não veio 

gratuitamente, os professores das escolas municipais lutaram de forma organizada por meio 

do seu sindicato - O SIMMP/VC - Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da 

Conquista para reivindicar a gestão democrática nas escolas municipais. Desde 1995, após 

reinvindicações, por meio de decretos que a cada dois anos vem propondo alterações no 

processo eleitoral, a partir instituição das primeiras direções eleitas pela comunidade escolar 

na rede municipal, até o momento atual, conforme estabelecido no Decreto16.742, de 25 de 

Setembro de 2015 que regulamenta o processo eleitoral de Diretor e Vice-diretor para o  

biênio 2016/2017, nas escolas urbanas e rurais11(DIÁRIO OFICIAL/VC, 2015). 

 
4.3-Análise das Diretrizes Operacionais – Resolução CNE/CEB nº. 01 03/04/2002. 

 

 

As Diretrizes Operacionais (2002) foi uma conquista significativa para o homem do 

campo, proveniente das lutas e articulações dos Movimentos Sociais do Campo, em prol de 

uma educação que atendesse as suas especificidades no lugar onde habita, produz, fortalece os 

laços familiares e sua identidade cultural. 

Este quadro apresenta uma análise específica das Diretrizes Operacionais com 

destaques em alguns de seus artigos, aqueles considerados importantes e devem ser 

assegurado pelos gestores públicos em todos os estados e municípios, e que para isso, 

necessita das articulações dos movimentos sociais para serem colocados em prática nas 

escolas do campo 

 

11 O Diário oficial de Vitória da Conquista é um documento assinado digitalmente e publicado pelo site 

www.vitoriadaconquista.ba.gov.r/dom MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001. 

http://www.vitoriadaconquista.ba.gov.r/dom
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Quadro 01 – Análise das Diretrizes Operacionais Nacionais - Resolução 

CEB/CNE nº 01 de 03 de Abril de 2002. 

DIRETRIZES OPERACIONAIS NACIONAL RESOLUÇÃO Nº 01/ CEB/CNE DE 03/04/2002 

QUADRO DE ANÁLISE 

ARTIGOS CONTEÚDO/PROCEDIMENTOS /PRINCÍPIOS RESULTADOS  / 

ATENDIMENTO 

OBSERVAÇÕES 

Art. 1º Institui as Diretrizes para a Educação Básica nas 

escolas do campo 

Atendimento 

positivo.   O 

município atende 

atualmente  117 

escolas no campo 

Apenas 01 creche 

localizada no 

campo, Distrito de 

Iguá. Recentemente 

algumas      escolas 

vêm sendo 

fechadas    (SMED, 

2016). 

Art. 2º Tratam dos princípios e procedimentos visando 

adequar os Projetos pedagógicos as instituições de 

ensino 

Pouquíssimos são 

os princípios e 

procedimentos 

que estão sendo 

atendidos; 

Apenas o da gestão 

democrática, o da 

autonomia das 

escolas o do 

fortalecimento da 

cultura, e da 

identidade 

camponesa apenas 

nos projetos que se 

realizam em datas 

comemorativas. 

(ENTREVISTAS, 

2017) 

Art. 3º Trata das responsabilidades do poder publico para 

com o atendimento e a universalização do ensino 

O município tem 

se preocupado 

como a 

universalização do 

Ensino 

Fundamental 

inicial 

A Educação infantil 

e a EJA, as classes 

Multisseriadas está 

distante  deste 

princípio. O ensino 

Médio está sob a 

responsabilidade do 

Estado e  o 

profissionalizante 

só acontece na zona 

urbana. 

(ENTREVISTA 04, 
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   2017) 

Art. 4º Refere-se ao Projeto Político e Pedagógico como 

espaço público de investigação e articulação das 

experiências e estudos relacionados ao mundo do 

trabalho, para o desenvolvimento social, e econômico 

justo e sustentável. 

Segundo 

informações 

obtidas pelas 

entrevistas  uma 

grande quantidade 

de escolas afirma 

ter seus projetos 

políticos, contudo 

pouquíssimos 

deles atendem aos 

anseios e  as 

demandas da 

educação    do 

campo, pois não 

receberam estas 

orientações 

quando na  sua 

elaboração. 

 

Art. 6º Dispõe sobre a responsabilidade do poder público 

sobre o Ensino Fundamental e Educação Infantil no 

Campo 

O município não 

atende a educação 

Infantil no campo 

conforme previsto 

nas Diretrizes 

Operacionais 

(2002). 

A política de 

Educação para a 

infância ainda é 

ineficiente e 

carente. Apenas 

uma comunidade 

rural é atendida 

com esta politica, 

como já citado 

anteriormente 

(SMED, 2016). 

Art. 7º Apresenta as responsabilidades do município através 

do seu Sistema de Ensino, via Conselho Municipal de 

Educação e órgãos normativos para regulamentar 

estratégias específicas de atendimento escolar no 

campo.e a flexibilização do calendário escolar 

Existe uma 

resolução que 

normatiza o ensino 

oferecido pelas 

escolas do campo, 

mas não atende as 

suas 

especificidades. 

O Calendário 

escolar não é 

diferenciado. 

Apenas um único 

calendário para 

atender a toda a 

rede de ensino. 

(SMED, 2016). 

Art. 7º 

parágrafo 

Refere-se a autonomia das escolas quando autoria sua 

flexibilidade nas questões políticas e pedagógicas. 

Existe uma 

autonomia 

Os  professores em 

seus   projetos   tem 



88 
 

 

 

 
2º  pedagógica, mas 

com restrições. Há 

um forte controle 

da SMED sobre o 

trabalho nas 

escolas. 

buscado  espaços 

pedagógicos 

diferentes das salas 

de aula para  a 

realização   das 

atividades 

pedagógicas, 

geralmente   em 

culminância de 

seus  projetos 

comemorativos, 

como dia da 

criança,  do 

estudante, e outras 

como ida ao teatro, 

atividade 

esportivas, etc., 

(ENTREVISTA 03, 

2017). 

Art. 8º Estabelece as parcerias para o desenvolvimento da 

aprendizagem e a escolarização básica que respeite: 

- a proposta pedagógica e as Diretrizes Operacionais; 

- que sejam direcionadas as atividades curriculares 

para um projeto sustentável; 

- que a avaliação institucional da proposta e de seus 

impactos sobre a qualidade de vida individual e 

coletiva; 

- que o controle de qualidade social e a participação 

da comunidade do campo. 

O município tem 

feito algumas 

parcerias através 

da Secretaria 

municipal de 

Educação, com a 

UESB, 

Companhias de 

Teatro, além de 

outros mas 

específica, como a 

falta de água, para 

atender  as 

necessidades das 

escolas do campo, 

as cotas de 

alimento para a 

merenda escolar, 

etc. A avaliação 

institucional    e  o 

controle de 

Estes projetos não 

são   discutidos 

anteriormente com 

a direção  das 

escolas. Já chegam 

até  elas  como 

pacotes  prontos. 

Tampouco contam 

com a participação 

das  comunidades 

rurais. 

(ENTREVISTA 02, 

2017) 
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  qualidade fica por 

conta das 

avaliações da 

provinha Brasil, 

das        avaliações 

internas 

 

Art. 9º Propõe que as demandas dos Movimentos Sociais As demandas dos Apenas nas escolas 

 possam subsidiar os componentes estruturantes da movimentos de assentamentos 

 política educacional desde que respeite o direito à sociais não estas questões 

 educação escolar aparece que no devem ser 

  currículo da respeitadas, pois o 

  maioria das Movimento dos 

  escolas do campo Sem Terra na 

   regional Sudoeste, 

   onde situa Vitória 

   da Conquista, tem 

   autonomia para 

   elaborar uma 

   currículo específico 

   para suas escolas 

   bem como a sua 

   pedagogia 

   específica. 

   (ENTREVISTA, 

   04, 2017) 

Art. 10º e o Refere-se à Gestão Democrática para a consolidação A gestão Concretamente, 

11º da autonomia das escolas e o fortalecimento dos democrática observa-se que as 

 conselhos escolares, estreitar a relação da escola com aparentemente está escolas ainda, não 

 a comunidade local e os movimentos sociais, órgãos garantida por meio conseguiu estreitar 

 normativos e mais setores, assegura a autonomia e das  eleições de de forma efetiva 

 auto gestão no planejamento escolar. diretores escolares, sua relação com a 

  criação dos comunidade 

  conselhos escolar. A 

  escolares e sua comunidade é 

  relação como os convidada apenas 

  demais setores. para legitimar os 

   projetos escolares, 

   as eleições de 

   diretores; os 

   colegiado escolar 
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   parece cumprir 

apenas  uma 

determinação legal, 

ainda precisa ser 

fortalecido pelos o 

seus membros 

através do  seu 

envolvimento 

direto na decisões 

da gestão escolar. 

Verifica-se uma 

grande 

permissividade por 

parte dos gestores 

sobre    o 

planejamento 

escolar individual 

(QUESTIONÁRIO, 

20 17). 

Art. 12º e 

13º 

Dispõe sobre a formação inicial e continuada dos 

professores para a Educação Básica em nível superior 

habilitação para professores leigos e aperfeiçoamento 

profissional; 

Propõe o respeito a diversidade do campo e o efetivo 

protagonismo dos sujeitos que vivem no campo; 

Elaboração de proposta pedagógica específica que 

valorizam a organização do ensino, a diversidade 

cultural, e os processos de interação e transformação 

no campo, a gestão democrática, o conhecimento 

científico e a fidelidade dos princípios éticos que 

orientam a convivência solidária e colaborativa nas 

sociedades democráticas. 

A rede possui uma 

grande maioria de 

professores  com 

graduação, 

especialização 

Aproximadamente 

um índice de 0,5% 

dos professores da 

rede   não   são 

habilitados, apenas 

os  que   não 

aceitaram 

participar do curso 

de habilitação em 

Pedagogia 

oferecido  pelo 

município a partir 

do ano 2000. 

Existia      um 

atendimento   mais 

abrangente as 

Entretanto, há um 

grande percentual 

de baixo 

rendimento  dos 

alunos que estudam 

nas escolas   do 

campo e de evasão 

escolar  conforme 

estatísticas 

apresentadas pela 

SMED (2016)   e 

segundo 

depoimentos nas 

entrevistas dos 

professores uma 

formação 

continuada 

equivocada   e 

currículo 

distanciado  da 

realidade escolar, 
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  escolas localizadas 

nas comunidades 

quilombolas até 

2008, quando o 

núcleo destas 

escolas foi 

destituído. 

ausência de uma 

proposta 

pedagógica na rede, 

para as escolas do 

campo. Atualmente 

as escolas do 

campo e 

quilombolas 

recebem o mesmo 

atendimento 

pedagógico. ( 

ENTREVISTA, 

2017) 

Art. 14º e 

15º 

Tratam do financiamento da Educação Básica do 

Campo que deve ser assegurado pela lei do FUNDEB 

– Lei Nº. 11.494 de 11 de junho de 2007 e da 

responsabilidade da União, dos Estados e Municípios 

para com a sua aplicação diferenciada dos recursos 

recebidos, conforme as necessidades de atendimento 

escolar, variação demográfica e relação professor e 

aluno. 

O município 

recebe recursos 

diferenciados que 

atendem          uma 

quantidade de 

13.430 alunos 

matriculados na 

rede (SMED, 

2016). 

Não tivemos 

acesso aos 

documentos que 

indicam 

recebimento  de 

recursos    para 

analisar os valores 

recebidos  e  sua 

aplicabilidade, 

cabendo um outro 

estudo  sobre   o 

assunto. Porém o 

que se observa é 

que, dos recursos 

ainda não  são 

suficiente   para 

atender as 

demandas 

essenciais dos 

alunos que estudam 

nas escolas  do 

campo. 

Artigo 16º Refere-se às disposições gerais da Resolução 

Nacional. 

  

Fonte: (Quadro elaborado pela pesquisadora, 2017) 
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Ainda com um olhar analítico sobre as Diretrizes Operacionais, destacam-se alguns 

artigos para uma breve reflexão a respeito da Educação do Campo, que demorou séculos para 

ser reconhecida pelo Estado brasileiro, como uma alternativa de educação que pudesse 

promover avanços ao desenvolvimento socioeconômico para esta população carente no 

espaço rural. Em seu artigo 2º, parágrafo único, a Resolução trata da questão da identidade da 

escola do campo, procurando vincular a realidade vivida pelos camponeses, ao seu modo de 

ser e de viver, à sua cultura. Sinaliza o reconhecimento de uma identidade cultural dos povos 

do campo, ancorando-se nas questões temporal, construídas historicamente por meio de suas 

memórias coletivas, rompendo com o princípio da unicidade, ou seja, que a educação deve ser 

universal, única para todo o território brasileiro, que no geral, seus princípios e procedimentos 

ainda não vem sendo respeitada pelo município, para assegurar o fortalecimento da identidade 

camponesa escolas do campo (BRASIL, 2002). 

Referindo se a pluralidade cultural e a diversidade existente no campo, as Diretrizes 

Operacionais em seu artigo 4º, traz a cultura como “matriz educativa do conhecimento” 

estabelecendo que essa multiculturalidade existente nas relações sociais dos povos do campo, 

deve ser respeitada pelas escolas, por meio dos seus projetos políticos pedagógicos, atendendo 

as exigências previstas nos artigos 23, 26 e 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional , lei 9394/97, que contempla a diversidade do campo em todos os seus aspectos, 

sejam eles políticos, econômicos, de gênero, geracional e étnico. Como afirmação dessa 

matriz a lei propõe que os espaços escolares sejam vistos como produtores e articuladores de 

conhecimento e experiências de vida, que haja uma politica de formação continuada para os 

docentes que atuam nas escolas do campo, que respeite as condições concretas da produção e 

reprodução social, visando fortalecer a identidade social da escola, através do seu projeto 

político pedagógico. A rede municipal de ensino tem dado pouca atenção a este quesito pois a 

diversidade cultural se volta, apenas para as questões raciais, quando tratam das escolas 

quilombolas, bem como as de gênero que devem ser tratada ocasionalmente e, as questões 

indígenas, aparecem contempladas no currículo escolar como conteúdo universal. Não vimos 

nos depoimentos dos professores informações que certificam um trabalho que contemple as 

questões indígenas no município, haja vista que, em sua história de surgimento enquanto 

cidade, havia presença de uma grande quantidade de povos indígenas na região Sudoeste e por 

isso, foi planejado um grande massacre para expulsá-los, durante processo histórico de 

fundação desse município (Ibidem, 2002). 

Outro aspecto importante, trazido pelas Diretrizes referindo-se aos artigos 7º e 8º, que 

se trata da flexibilização do calendário para as escolas do campo e da participação dos sujeitos 
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para troca de experiências de Educação Básica e Profissional na escola, em seus artigos. A 

definição de um calendário diferenciado percebe o campo como um espaço singular e 

antagônico ao território urbano, no que se refere ao meio ambiente, à cultura agrícola, aos 

problemas climáticos específicos de cada região. Quanto à participação da comunidade 

camponesa nas decisões e demandas da escola, procura reconhecer estes sujeitos como 

sujeitos de cultura e de conhecimento com memórias vivas que podem contribuir para novas 

perspectivas educacionais. Ressalta que estas as parcerias, possuem experiências acumuladas 

e vividas que podem contribuir positivamente para qualificam currículo das escolas do campo, 

trazendo benefícios para o desenvolvimento do processo educativo. O que não vem sendo 

respeitado pelas escolas municipais do meio rural. Um único calendário e estendido para toda 

a rede de ensino (Ibidem, 2002). 

Os problemas vivenciados pela população camponesa também devem ser vinculados 

ao currículo escolar por meio do seu projeto pedagógico, conforme previsto em seu artigo 9º, 

quando afirma que “[...] as demandas provenientes dos movimentos sociais poderão subsidiar 

os componentes estruturantes das políticas educacionais, respeitado o direito à educação 

escolar, nos termos da legislação vigente [...]”. O que significa que a escola precisa 

contemplar na sua proposta de ensino, as contradições e reinvindicações do homem do campo, 

como forma de mobilização social e fortalecimento das suas lutas em prol de políticas 

públicas que beneficia a comunidade camponesa. No caso de Vitória da Conquista, o 

currículo escolar está muito distante da realidade no qual as escolas do campo estão inseridas. 

não atende as demandas específicas das comunidades rurais, principalmente aquelas 

vinculadas aos movimentos sociais (BRASIL, 2002, p. 40). 

Outro relevante dispositivo presente nas diretrizes são os que se referem à gestão 

democrática, no qual possibilita a criação de mecanismos para viabilizar as relações entre a 

escola e a comunidade local, juntamente como os movimentos sociais e outros órgãos 

normativos do sistema de ensino, bem como os demais setores da sociedade. Observa-se neste 

artigo 10º a preocupação com o princípio da autonomia das escolas do campo. O princípio da 

autonomia é atendido pelo município quando delibera pelas eleições direta para os gestores 

escolares, criação e fortalecimento dos colegiados e flexibilização no planejamento escolar. 

Porém os processos tais processos ainda precisam de critérios para vigorar com mais 

prudência. A cultura da eleição para a gestão escolar é permeada pelos vícios da eleição 

partidária (BRASI, 2002). 

A Resolução delibera pela liberdade de ação das escolas por meio da sua instância 

colegiada, valorizando o princípio da coletividade e da solidariedade, visando à busca de 



94 
 

 

 

 

soluções para os vários problemas que ainda afetam a vida no campo como: falta de água em 

algumas localidades, o acesso às localidades devido à precariedade das estradas, a segurança 

como o transporte, falta de emprego para os camponeses assalariados, o acesso ao tratamento 

de saúde, a ausência ou fechamento das escolas. Ressalta ainda nos dispositivos posteriores 

subsequentes ao artigo 11º que devem ser garantido por lei um financiamento diferenciado 

para atender as necessidades básica da educação do campo, no que se refere a produção de 

livro didático diferenciado, o transporte escolar para a mobilidade dos educandos ao acesso a 

escola devido ao processo de nucleação, o pagamento de salários diferenciado aos professores 

observando o seu deslocamento para o meio rural, trazendo e valorizando o princípio da 

valorização profissional, o melhoramento das estruturas das escolas. Percebe-se que o 

atendimento de tais procedimentos no referido município vem sendo estabelecidos pela 

efetiva política de transporte, pelo incentivo de 20% dado como ajuda de custo, que diferencia 

os salários do professores do campo. Mas esta realidade contrasta-se com ausência de livros 

didáticos com propostas diferenciadas para os alunos do campo, um currículo que não se 

adequa à vida das comunidades camponesas e formação dos professores com visão 

urbanocêntrica, que paulatinamente vem desconstruindo a identidade do homem do campo 

(Ibidem, 2002). 

Por fim, ao analisar as disposições previstas na resolução, infere-se que esta resolução 

estabelece normas e orientações muito significativas para educação do campo, e para o 

fortalecimento da identidade cultural do homem do campo, entretanto percebe-se que esta não 

vem sendo cumprido à risca pelos próprios poderes públicos que a instituíram, por meio dos 

seus gestores estaduais e municipais e pelos órgãos normativos, que deram vida a este 

conjunto de princípios e procedimentos, o que constituem uma grande contradição. O 

preconceito que recai sobre o meio rural e aos camponeses, ainda está muito presente na 

sociedade capitalista. A educação para os povos do campo ainda caminha sobre a contramão 

da história, como veremos nos resultados dessa pesquisa quando debruçamos sobre outros 

dados importantes referentes a politica educacional, implementada pelo Município de Vitória 

da Conquista – Bahia. 

Os pressupostos econômicos que se sobrepõem aos políticos, através do critério da 

redução de gastos para execução das ações estruturantes para a Educação do Campo, se 

posicionam em lugar de destaque na filosofia política do poder público. De certa forma, o 

controle dos gastos públicos geralmente, procura inviabilizar o avanço ao atendimento 

necessário, aos educandos Tais contradições  nos  município impulsiona para a lógica de que  

a Educação do Campo, conforme as exigência das Diretrizes Operacionais que orienta as 
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escolas do Campo, não vem sendo atendida pelo município em conformidade aos princípios 

que rege as determinações legais no município. 

Tais orientações não atende as necessidades prioritárias da população carentes do 

campo, quando não propicia um atendimento específico que fortaleça a identidade cultural, 

que favoreça o trabalho agrícola trazendo desenvolvimento econômico e autonomia as 

famílias camponesas, por meio de uma formação curricular adequada às escolas do campo. A 

política de gestão de certa forma valoriza o modelo tradicional de administração escolar e  

pelo visto, não concebe o espaço rural como o espaço propício ao desenvolvimento 

econômico e cultural, o espaço de saberes e culturas diferenciadas, associados aos 

conhecimentos urbanos, propiciando harmonia entre os distintos espaços territoriais, o que 

impede a ampliação de uma consciência maior sobre os direitos a uma educação que condiz 

com a sua realidade social. Um direito que vem negado à população trabalhadora no campo, 

propiciando o seu afastamento, cada vez mais, destes do seu lugar de trabalho e convívio. 

Tal política é visível quando suprime os direitos sociais do homem do campo e 

dificulta a implementação de políticas públicas na sua integralidade as que poderiam 

contribuir para qualificar a educação e fortalecer a identidade camponesa. No Manifesto das 

Educadoras e dos Educadores da Reforma Agrária (MST, 2015)12, durante a realização do II 

ENERA referindo–se sobre o acirramento da luta de classe, o avanço na disputa do capital, 

bem como, pela educação pública do nosso país expressam que: 

[...] Este modelo econômico é o mesmo que organiza e controla a produção como 

um negócio capitalista, o agronegócio, e sua apropriação privada dos recursos 

naturais, água, minerais e biodiversidade. Esta lógica de agricultura está baseada na 

monocultura que permitem a produção em larga escala, mas destroem a 

biodiversidade e precisam, cada vez mais de insumos artificiais que desequilibram 

os processos de reprodução da vida na natureza. O avanço do agronegócio é 

amparado por leis e mantido por financiamentos públicos que garantem sua 

expansão, expropriando a terra e os territórios de camponeses, indígenas e 

quilombolas [...] (MST, 2015, p. 02). 

 
4.4 - Ações Política-Administrativa e Pedagógicas para Educação do Campo no município 

 
 

As ações da política educacional que se desenvolvem no espaço rural do país, 

geralmente são características de um modelo de educação capitalista pensada para a sociedade 

brasileira, configurado ao longo da sua história que se estende aos estados e municípios. O 

modelo agrário agroexportador vem impulsionando gradativamente a desapropriação do 

homem do campo, expulsando-os de suas terras para fortalecer o processo de favelização nos 

 

12 Citação extraída de um texto publicado no site do MST publicado em 01 de Outubro de 2015. 
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espaços urbanos, bem como ampliação da oferta de mão de obra barata na construção civil, ou 

em outros empregos subalternos que lhes são oferecidos. Neste sentido, o espaço rural vai se 

esvaziando aos poucos, num processo de desertificação ou de extinção da família camponesa, 

com as constantes mudanças destes sujeitos para os espaços urbanos, em busca de 

sobrevivência rural por conta do abandono, ou da venda das suas terras, buscando 

sobrevivência nas cidades. Na zona rural do município de Vitória da Conquista não ocorre 

diferente, o que é perceptível pelo número de alunos matriculados na rede. 

Em comparação com os anos anteriores, verifica-se que o número da população 

campesina no Brasil vem reduzindo consideravelmente, a cada dez anos. No Brasil durante o 

período de 1960 a 2010, enquanto que a urbana tem uma evolução progressiva. Um dos 

fatores, entre outros, que justifica esse crescimento urbano, se deve ao processo de 

industrialização das grandes cidades, e a produção do agronegócio que vem expulsando 

milhares de pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, 

conforme apresentação na tabela 02. 

 
Tabela 01 - População urbana e rural no Brasil – Evolução 1960 a 2010. 

 

 

POPULAÇÃO URBANA E RURAL NO BRASIL 

EVOLUÇÃO 1960 – 2010 

ANO URBANA RURAL 

1960 32,004.817 38,997,526 

1970 52,904,744 41,6030839 

1980 82, 03,375 39,137,198 

1990 110, 875,826 36,041,633 

2000 137, 755, 143 31,835,143 

2010 160, 925, 792 29, 830,007 

Fonte: (IBGE, 2017). 

 

Os dados evidenciam a redução da população rural no Brasil e o crescente número 

populacional se aglomerando nos centros urbanos do país, tornando o campo cada vez mais 

um espaço deserto e solitário e com condições bastante desfavoráveis de vida social. Tais 

condições vivenciadas pelos sujeitos do campo no país, ainda vistos de forma secundária aos 

olhos das políticas públicas, também está presente no espaço rural de Vitória da Conquista – 

Bahia. 
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Verifica–se na sociedade atual a brutal política executada pelo sistema capitalista que 

com suas práticas de produção comerciais, industriais e de exportação vem propiciando a 

desertificação no campo, por meio do Agronegócio com a expropriação das terras dos 

camponeses e consequentemente sua expulsão do meio rural. A migração dos povos do  

campo torna-se uma confirmação óbvia em todo o país, e está presente nas estatísticas 

demográficas A redução da população do campo, em relação ao espaço urbano, a cada ano é 

visível, o que consequentemente, provoca queda das matrículas dos alunos nas escolas do 

campo. 

Esta é uma realidade presente nas escolas rurais, em várias regiões do país conforme 

demonstram as estatísticas por meio de pesquisas ou pelos fatores provocam essa mobilidade 

social. Alguns estudiosos como Molina (2012) Munarim (2016) Souza (2014) Santos (2016), 

Ribeiro (2013), além de outros, atribuem as condições de vida, impulsionado pela falta de 

trabalho, para o camponês assalariado, os parcos investimentos em políticas públicas nos 

diversos setores sociais, em especial na saúde e educação. Em meio a tudo isso, percebe-se a 

política do capital, que apoia o agronegócio no processo de expansão de grandes áreas de 

produção e, consequentemente, da desapropriação dos camponeses de suas terras de forma 

injusta e perversa, principalmente, nas regiões onde as empresas se estabelecem. Na Bahia, a 

região Sul é a mais atingida por essa política agrária com a produção de eucalipto em larga 

escala para produção de celulose (SANTOS, 2016). 

O reflexo da redução da população rural também atinge as matrículas na rede de 

ensino no município. Na tabela 02 verifica-se a redução dos números de alunos matriculados 

nas escolas do campo em Vitória da Conquista, o que demonstra um descolamento das 

famílias camponesas do campo para os espaços urbanos em busca de trabalho e melhores 

condições de vida. O que nos leva a compreender que às condições de vida do meio rural 

deste município, também não estão oferecendo condições de permanência do homem do 

campo, da sua fixação no território de identidade cultural. A escola, por sua vez, enquanto 

uma instituição social, possivelmente, não está cumprindo com a sua função como a de 

procurar fortalecer a identidade camponesa e conscientizá-los da importância de sua 

permanência no campo, cultivando a terra e preservando a sua cultura. 

 
Tabela 02 – Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino da Zona Rural – 

período de 2010 a 2015. 
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Educação do Campo em Vitória da Conquista - Bahia 

Ensino Fundamental Inicial e Final 

Ano letivo Qtde. alunos Matriculados 

2010 15.029 

2011 14.833 

2012 14.619 

2013 13.833 

2014 13.779 

2015 13.430 

Fonte: (SMED, 2016). 

 

 

Durante o período de 2010 a 2015, aproximadamente 1.599 alunos se afastaram do 

campo. Em qual pirâmide social eles se encontram? Verifica-se, portanto, que muitos desses 

jovens desestimulados terminam abandonando à escola devido ao desestímulo outros, porém, 

buscam mudar o nível de escolaridade por meio do avanço escolar, previsto na LDBEN, Lei 

9394/96, oferecidas pelas instituições públicas de ensino, que procura regularizar a vida dos 

alunos que se encontram matriculados nos níveis do Ensino Fundamental ou Médio, com 

defasagem idade/série visando mudança de nível. Esta realidade vem sendo constantemente 

imposta pela educação do capital que se apropria das situações específicas sobre o processo  

da escolarização para assegurar a baixo custo exploração da mão de obra dos jovens 

trabalhadores do campo. São transformações decorrentes do processo capitalista no campo 

que propiciam mudanças significativas nas classes sociais rurais e, nesse sentido, Lênin 

(1985, p 114) afirma que: 

 
[...] o campesinato antigo não é diferente por deixar de existir, se destrói, é 

inteiramente substituído por novos tipos de população rural, que contribuem à base 

de uma sociedade dominada pela economia mercantil e pela produção capitalista. 

 

A inserção do capitalismo na agricultura, para Lênin vem ocasionado o antagonismo 

das classes sociais rurais, havendo uma oposição de classe, pois de um lado encontra-se a 

burguesia rural e de outro, os operários agrícolas e camponeses. No caso de Vitória da 

Conquista esta situação tornou-se evidente durante o desenvolvimento da lavoura cafeeira, 

quando atrai muito trabalhadores rurais para as fazendas, transformando-os em operários 

agrícolas, proletarizando-se. Segundo Medeiros (1980) este fato ocorreu a partir dos anos 

1980, com a produção do plantio do café, em larga escala na região de Barra da Choça e no 

Distrito de Inhobim, Veredinha, Dantilândia, Estiva, pertencentes ao território de Vitória da 
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Conquista que mobilizou um grande número de trabalhadores agrícola para o cultivo do café, 

nas fazendas da região. Nos anos 1980, houve uma greve que mobilizou mais de dez mil 

trabalhadores na luta por melhores condições de trabalho e melhores salários, garantia de 

direitos trabalhistas, como carteira assinada durante a colheita do produto. O café na região, 

ainda se constitui como um fator atrativo de mobilidade social para os trabalhadores livres e 

assalariados do campo, o que deve contribuir, entre outros fatores, para a redução das 

estatísticas demográfica no espaço rural. 

Para Ruy Medeiros (1980, p 44), 

 
“[...] o proletário rural, surgido com a agricultura cafeeira é, portanto, um “proletário 

novo” (novo enquanto proletariado na atividade cafeeira, na qual trabalham muitas 

famílias juntas, em péssimas condições jornada intensas de trabalho) As condições 

precárias de trabalho na colheita do café, o insignificante salário que recebia pelo 

seu trabalho e a falta de valorização do trabalho agrícola, impulsionaram os 

trabalhadores rurais para a construção de um grande movimento grevista que se 

instaura no início dos anos 1980, no município de Vitória da Conquista e em 

seguida, Barra do Choça, articulada pela comunidades de base religiosa, a CEBs 

(Comunidade Eclesial de Base) da cidade, envolvendo cerca de aproximadamente, 

dez mil trabalhadores que atuavam nas lavouras de café, chamando a atenção dos 

meios de comunicações local, e do estado.[...]”. 

 

Todo este contexto de experiências vividas e sentidas pelos trabalhadores agrícolas 

deveriam se fazer presente nos programas de estudos oferecidos pelas escolas do campo, por 

meio de diretrizes educacionais específicas que contempla esta realidade. Como afirma 

Caldart (2002, p. 154), [...] a expressão Educação do Campo traz em si uma identificação 

pedagógica oriunda de diversas práticas educativas, desenvolvidas no campo, pelos sujeitos 

do campo [...]. É na verdade uma reflexão que reconhece o campo não apenas como o lugar 

da produção, mas, também, um lugar onde se produz conhecimentos que devem ser refletidos 

nos programas escolares. 

Nesta pesquisa, constata-se uma contradição no setor de educação do município, que 

se verifica pela ausência de uma Proposta Pedagógica, que possa orientar esta modalidade 

ensino, o que denota a concepção dos gestores sobre a Educação do Campo. Contudo esta 

intencionalidade pedagógica já existiu em anos anteriores. Entende-se por Proposta 

Pedagógica “um conjunto de ideias e princípios que visam nortear um trabalho pedagógico 

disciplinar, a partir de normas legais, orientações teóricas, metodológicas e princípios básicos 

coerentes com a realidade do ensino proposto” (SMED, 2007, p.13). 

Conforme Silva, (2015), a SMED deu início a elaboração de uma proposta para 

Educação do Campo, em 2005, apresentada e discutida com os professores que atuam nas 

escolas do meio rural, procurando atender ao artigo 28, da lei 9394/96, que dispõe sobre a 
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Educação do Campo, além da política pública direcionada pelo MEC, através das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo publicada, em 2002. A referida 

Proposta foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação em 2007, através da Resolução 

CME 010/2007 , e colocada parcialmente em prática até 2008, conforme o que se estabelecia 

na Resolução, devido algumas resistências por parte dos professores do campo, por falta de 

conhecimento sobre as Diretrizes Operacionais. A partir do ao de 2009 com a chegada de um 

novo secretário de educação no município, a proposta é deixada de lado dando 

prosseguimento a uma nova concepção de educação para os povos do campo, a partir de 2010. 

Ainda sobre a Proposta Pedagógica para a Educação do Campo em Vitória da Conquista, 

SILVA, (2015) observa-se que ela visa atender as exigências das Diretrizes Operacionais e 

aos princípios estabelecidos pelo projeto da política educacional da Educação 

Básica do Campo, sendo eles: 

 
- o princípio pedagógico do papel da escola enquanto formadora de sujeitos, 

articulado a um projeto de emancipação humana; 

- o princípio da valorização dos diferentes saberes no processo educativo; 

- o princípio dos espaços e dos tempos de formação dos sujeitos da aprendizagem; 

- o princípio do lugar da escola vinculado à realidade dos sujeitos; 
- o princípio da educação como estratégia para o desenvolvimento sustentável; 

- o princípio da autonomia e colaboração entre os sujeitos do campo e o sistema 

nacional de ensino (SMED, 2007, p. 25). 

 

Tais princípios denotam grandes avanços sobre a educação para a população campesina. 

Contudo, os mesmos ainda não foram utilizados com a mesma intencionalidade. Muitos são 

os preconceitos que rodeiam essa realidade educacional, mesmo ainda de forma disfarçada, a 

começar pelos próprios educadores que trabalham nesses espaços, os quais, de acordo com 

Santos (2012), em sua maioria vivem nos espaços urbanos e não conhecem a realidade dos 

sujeitos aprendentes. Alguns ainda possuem uma visão depreciativa e estereotipada do 

homem do campo. Também não recebem formação profissional prévia para atender essa 

realidade. Percebe se ainda, um grande distanciamento entre a teoria e a prática (SILVA, 

2015). 

Alguns desses princípios filosóficos estabelecidos, conforme Silva (2015), em suas 

análises sobre a Proposta Pedagógica de Educação do Campo para o Município de Vitória da 

Conquista (2007) que buscava uma aproximação com as diretrizes Operacionais (2002) não 

foi respeitada na sua aplicabilidade pelos processos educativos, principalmente quando se 

trata de uma política de estratégias para o desenvolvimento sustentável, ou mesmo, quando se 

faz referência ao princípio pedagógico do lugar da escola, vinculado à realidade local. No 

primeiro momento o que se percebe são iniciativas singulares e fragmentadas e ainda 
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pensadas numa lógica pedagógica tradicional, planejadas pelos docentes, tratando sobre o 

meio ambiente com pouca intervenção e quase nenhuma participação da comunidade. No 

segundo, observa-se que os calendários escolares não atendem à realidade desse espaço. Os 

períodos de chuvas e as estiagens, o plantio, os estragos das estradas geralmente, interferem 

na frequência e na aprendizagem dos alunos das escolas do campo (Ibidem, 2015). 

As referências sobre a proposta pedagógicas trazidas para o contexto em discussão, 

serve para demonstrar que as intenções política e pedagógica dos gestores nomeados pelos 

governos municipais públicos para gerir a educação, na maioria das vezes, interrompem os 

projetos pedagógicos que são implementados. A cada conjuntura uma nova concepção 

pedagógica é imposta aos professores, que se angustiam com tais políticas. 

A problemática vivida pelos agricultores rurais bem como, os seus saberes e suas 

memórias coletivas, devem ser reconhecida premissas que devem perpassar por um currículo 

escolar adequado e voltado para os que vivem e estudam nas escolas do campo, assegurando- 

lhes o fortalecimento da sua identidade e da sua cultura, vistos como direito social. Importa- 

se neste caso atender as necessidades culturais e identitária dos sujeitos campesinos através de 

uma proposta pedagógica específica que ofereça um currículo coerente ao espaço rural e faça 

parte do planejamento e da rotina pedagógica dos professores em sala de aula. 

Pensar o Currículo na Educação Escolar para o campo exige um profundo mergulho 

teórico sobre as diferentes concepções que se materializam na realidade objetiva da prática 

educacional nos sistemas de ensino. Há, portanto, uma necessidade de rever as teorias que se 

preocupam com currículo educacional visando uma definição, mais adequada de currículo, 

observando sua natureza cultural e pedagógica, sua função essencial no processo de formação 

do indivíduo e, principalmente, suas inter-relações na prática educativa. 

A origem do termo currículo vem sendo repensado a partir do século XX, sob a 

perspectiva das transformações sociais, políticas, econômicas e culturais por que passaram as 

diferentes sociedades Esse princípio foi redimensionado neste século, quando se generalizou o 

termo de educação, acoplado com as noções de padronização, eficiência, controle social e 

administração educacional (SACRISTÁN, 2000 p.33) em seus estudos sobre currículo afirma 

que: 

[...] a teorização expressa sobre o currículo que, primeiramente, se traduziu entre 

nós, seguia a orientação administrativa à medida que eram instrumentos para 

racionalizar, com esquemas técnicos, a gestão do currículo. O movimento mais 

significativo foi o da “gestão científica” apoiada no modelo de objetivos que eclode 

na década de 1970 [...]. 
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Tais inovações vêm estimulando os estudiosos que pesquisam sobre este objeto, em 

suas práticas educativas, no ambiente educacional, para uma definição de currículo, que 

atenda os anseios da nova sociedade. A pretensão é tentar visualizar novos rumos 

organizativos e conceptivos do currículo para que este seja um instrumento orientador numa 

perspectiva crítica, na práxis educativa. Sacristán (2000), referindo-se sobre a prática 

educativa, enfatiza que a qualidade da educação passa por um currículo crítico e coerente com 

a cultura escolar, e que as condições de desenvolvimento e realidade curricular não podem ser 

entendidas senão em conjunto com os todos os elementos que entrelaçam diretamente ou 

indiretamente na construção do currículo. 

Ainda neste diálogo, observa-se que as concepções que se apresentam para conceituar 

o termo currículo, encontram-se nos manuais didáticos significando o curriculum como termo 

que vem do latim “Currere” que traduz caminhos. Enquanto que outros como Silva (2005), o 

concebe como “pista de corrida. A palavra corrida neste caso, indica o percurso temporal e 

espacial. São os conhecimentos que vão se construindo nas experiências que vão se formando 

na consciência do indivíduo até chegar no ponto final deste percurso, se é que ele existe. 

Observam-se também outras definições de currículo procurando compreender as 

teorias que circulam entre a prática educativa dos educadores e sua inter-relação entre o 

ensino e os alunos. De acordo com Macedo (2006), 

[...] o currículo se tece em cada escola com a carga de seus participantes, que trazem 

para cada ação pedagógica de sua cultura e de sua memória de outras escolas e de 

outros cotidianos nos quais vive. É nessa grande rede cotidiana, formada de 

múltiplas redes de subjetividade, que cada um de nós traçou nossas histórias de 

aluno/aluna e de professor/professora. O grande tapete que é o currículo de cada 

escola, também sabem todos, nos enreda com os outros formando tramas diferentes 
e mais belas ou menos belas, de acordo com as relações culturais que mantemos e do 

tipo de memória que nós temos de escola [...] (MACEDO, 2006, contra capa). 

 

O currículo é sempre resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de 

conhecimento e saberes. Seleciona-se aquela parte que vai constituindo, precisamente o 

currículo. As definições de currículo de Macedo (2006) corrobora com as de Sacristán (2000) 

afirmando que currículo é: 

[...] o conjunto de conhecimentos ou matérias a serem superadas pelo aluno dentro 

de um ciclo-nível educativo ou modalidade de ensino; o currículo como experiência 
recriada nos alunos por meio da qual podem desenvolver-se; o currículo como tarefa 

e habilidade a serem dominadas; o currículo como programa que proporciona 

conteúdos e valores para que os alunos melhorem a sociedade em relação à 

reconstrução da mesma [...] (SACRISTAN, 2000 p..35). 
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Essas reflexões sobre currículo deveriam orientar a ação dos profissionais que atuam 

na Educação do Campo, além de estimular o valor formativo do conhecimento pedagógico, 

deve estimular o modo de produzir alimentos dos pequenos agricultores, incentivar os valores 

culturais, sociais e identitários da comunidade campesina, estreitando laços entre a escola e 

comunidade local. Conhecer a construção do debate sobre currículo faz-se necessário, para 

obter-se uma maior compreensão da natureza do currículo e como ele vem sendo pensado e 

construído ao longo do tempo, pelos sistemas educacionais. 

O currículo oferecido nas escolas da rede municipal de ensino localizadas na zona 

rural segue a mesma orientação curricular da zona urbana. Uma proposta curricular que 

supervaloriza os detentores dos meios de produção e a circulação das mercadorias através das 

suas relações de trocas, hoje mundializadas, que implicitamente, entra em consenso com a 

cultura mercadológica e do agronegócio, descaracterizando a cultura do homem do campo, 

enfraquecendo a sua identidade, afastando o homem do campo da terra e da agricultura 

familiar. 

A sociedade capitalista adota o individualismo como princípio básico para isolar os 

homens do seu meio de convívio social, distanciando-o das suas relações sociais e familiares, 

apagando os seus princípios e valores construídos ao longo da sua vida e adotando novas 

atitudes comportamentais impostas pelo capitalismo, sob a condição de ser aceito na 

sociedade moderna, na qual tais princípios vão ficando cada vez mais distantes daqueles 

apreendidos no convívio em família. De acordo com Aristóteles (2006 p.30), “[...] a virtude 

consiste numa boa disposição da alma, ou na prática de boas ações ou ainda em qualquer 

propósito semelhante [...]”. Essa bondade da alma e a prática das boas ações, através da 

bondade, da solidariedade, do espírito de cooperação uns com os outros. Estes valores são 

hoje cultivados por poucos na sociedade capitalista. O individualismo, o isolamento social, a 

perda dos valores morais, são princípios cada vez mais presentes na vida contemporânea. 

O currículo tratado no ambiente das Escolas do Campo neste município vem se 

distanciando das experiências, o conhecimento e a identidade dos camponeses. A cultura e o 

currículo são condições lógicas para o ensino nas escolas do campo. Defende Sacristan  

(2000) que a realidade cultural de um país, principalmente aquela voltada para os mais 

pobres, cuja principal oportunidade de adquirir conhecimento é a escolarização obrigatória, o 

que ainda, está muito relacionada com a significação dos conteúdos e dos usos dos currículos 

escolares. Reafirma ainda, que “[...] a cultura geral de um povo depende da cultura que a 
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escola torna possível enquanto se está nela, assim como dos condicionamentos positivos e 

negativos que se desprendem das mesmas [...]” (SACRISTAN, 2000, p. 30). 

O currículo nas escolas do campo, portanto, deve preparar os seus educando para a 

vida em sociedade, numa perspectiva emancipatória e, não apenas, para atender as exigências 

do capital, implícito nos planos de cursos, baseados em conteúdos que priorizam 

conhecimentos sobre o mercado de trabalho, com suas inovações tecnológicas, assegurados 

pelo poder público através da sua legislação nacional, que orientam o currículo nos diferentes 

sistemas de ensino, dos municípios e estados federados. O artigo 26 da LDB 9.394/96 

estabelece essa diferenciação de currículo, quando na elaboração das propostas pedagógicas. 

Este deve respeitar as particularidades específicas de cada região do país. O novo paradigma 

ganha fôlego e se fortalece enquanto princípios norteadores estabelecidos pelo Decreto 

7.352/2010, em seu Artigo 2º, Inciso IV, quando assegura: 

 
“[...] a valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos 

pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais 

necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, 
incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas [...]” (BRASIL, 2002, p. 02). 

 

Esta situação fragiliza as relações entre professores e comunidade e dificulta na 

apropriação de conhecimento sobre a realidade da vida camponesa e, sobretudo, promove um 

distanciamento entre escola e comunidade. Observe o que diz este sujeito entrevistado 05: 

 
[...] O professor não tem nada palpável. (...) Por que ele difere o campo? O professor 

não tem um currículo, não tem proposta. Só a palavra Campo não conta. E outra que 

divide as unidades em segmentos I, II. III, apenas isso. Eles vão e voltam todos os 

dias, são poucos os que moram na localidade. Acho que uns dez. mais ou menos [...] 
(ENTREVISTA, 05, 2016). 

 

De acordo com Souza (2017), as relações entre escola e comunidade se dão por meio 

dos projetos pedagógicos realizados em datas comemorativas, ou pelas reuniões de pais e 

mestres, para tratar apenas, ou exclusivamente da vida escolar do aluno. Os saberes, as formas 

de relações destas famílias, a sua cultura, estão sempre à revelia, sem importância para um 

trabalho curricular sistematizado na sala de aula, ficando sempre para um segundo plano. Na 

maioria das escolas a cultura do homem do campo é vista como folclórica lembrada apenas 

pelas comemorações da escola, em datas consideradas especiais, no calendário letivo como os 

festejos juninos, o reisado, apresentado na comemoração do folclore, ou nas festas natalinas, 

as atividades comparativas representando a vida no campo e na a vida na cidade em forma de 

apresentação teatral. Importa apenas internalizar no consciente destes sujeitos, a necessidade 
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de se estudar para servir de escravos assalariados no mundo do trabalho urbano. Autores 

como Kolling, Nery e Molina (1999), refletindo sobre a função social da escola do campo 

salientam que: 

[...] A escola do campo demandada pelos movimentos vai além da escola das 

primeiras letras, da escola da palavra, da escola dos livros didáticos. É um projeto de 
escola que se articula om os projetos sociais e econômicos do campo, que se cria uma 

conexão direta entre a formação e a produção, entre a educação e o compromisso 

político. Uma escola em que seus processos de ensino e de aprendizagem, consideram 

o universo cultural e das formas próprias de aprendizagens dos povos do campo, que 

reconhecem e legitima esses lugares construídos a partir de suas experiências da vida 

[...] (p. 14). 

 

Os professores da rede municipal de ensino que já resistiram a colocar em prática 

uma proposta pedagógica que atendesse as especificidade do campo, atualmente, clamam  

pela necessidade de um trabalho pedagógico diferenciado nestas escolas, uma vez que 

observam a diferença de cultura, do modo de ser e viver do educando, do seu modo de 

trabalhar, de relacionar-se com o outro, pelos seus valores culturais, presentes neste espaço de 

convívio social, além dos problemas estruturais, presentes na realidade rural. Os referidos 

autores afirmam ainda que, outras contradições são visíveis, como dificuldade de acesso por 

falta de pavimentação das estradas, os problemas ambientais, a ingenuidade ou falta de 

conhecimento das famílias com relação aos seus direitos sociais, os problemas de saúde, falta 

de água, ainda em muitas localidades da região, onde são abastecidas por carros pipas, as 

constantes queimadas nas lavouras, as condições de higienização doméstica e corporal, a 

prostituição e o trabalho infantil, o alcoolismo, as drogas que estão cooptando 

assustadoramente os jovens do campo nesta região, que ultimamente está invadindo as 

escolas. Enfim, todas as demandas apontadas, deveriam estar incorporadas ao currículo 

escolar, intermediado pelo Projeto Político Pedagógico das escolas do campo. 

Esta complexa realidade vivida pelos povos do campo precisaria ser inserida no 

currículo escolar por meio do seu projeto político pedagógico atual com reflexo no 

planejamento pedagógico, para ser trabalhado como uma política de intervenção social na 

comunidade onde a escola está inserida. Contudo, as respostas dadas pelos professores no 

questionário aplicado, sobre o planejamento pedagógico, que discute a Educação do Campo 

não deixa explícito, a existência de uma política de ensino que atenda aos anseios da 

comunidade camponesa. Infere-se, que este encontro como os docentes, duas vezes ao mês, a 

cada quinze dias. Estes encontros vêm sendo utilizado geralmente, para elaborar uma rotina 

pedagógica baseada nos conteúdos extraídos do livro didático, discutir os problemas da 

aprendizagem dos alunos, da indisciplina escolar, elaborar projetos pedagógicos previstos no 

calendário escolar, alguns baseados em datas comemorativas, discutir os problemas da evasão 
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da repetência, que para uma análise e reflexão sobre os problemas vivenciados pelos alunos 

na comunidade. Conforme as respostas obtidas pelos questionários quando se pergunta sobre 

o planejamento escolar voltado para as escolas campo. Observe o quadro: 

 
Tabela 03 - Dados sobre o planejamento nas escolas do campo. 

 

 
COMO É REALIZADO O PLANEJAMENTO ESCOLAR? 

Individual em casa 10  

Individual na escola 01  

Com grupos de professore com estudantes da 

mesma idade 

Não 

respondeu 

 

Como todos os professores na escola 03  

Com a coordenadora, todos os professores que 

trabalham na escola, com estudantes de todas as 

idades 

04  

Com a equipe gestora da escola 00  

Com a equipe gestora, todos os professores e 

membro da SMED 

02  

Outra forma 00  

Não responderam 11  

Fonte: (Extraído dos questionários aplicados aos professores que atuam nas escolas do campo, 2016)13 

 
 

A compreensão que se tem é que há poucos momentos específicos para uma análise 

mais apurada sobre os problemas na vida da comunidade camponesa. A forma como é 

conduzido o planejamento permite que o professor reflita apenas a situação que envolve a 

aprendizagem dos alunos, enquanto que os problemas sociais, econômicos que permeiam a 

vida no campo, que devem ser pouco discutidos nos encontros pedagógicos. Conforme 

resultados obtidos na tabela, dos 31 (trinta e um) sujeitos entrevistados, apenas 10 (dez) 

professores respondem que planeja em casa de forma individual, utilizando os seus próprios 

recursos pedagógicos, apenas 01(um) planeja na escola, 03 (três) professores responderam 

que planejam junto com os colegas e a coordenação pedagógica, 04 (quatro) professores 

afirmam que participam de encontros com toda a equipe gestora da escola apenas quando tem 

a presença de uma coordenadora da Secretaria Municipal de Educação e com os estudantes de 

13 
Os dados da tabela 03, aqui apresentados são informações sobre o planejamento escolar dos professores, 

extraídas do questionário aplicado com 33 sujeitos, para coleta de informações da Pesquisa do PAR, também 

aproveitado nesta pesquisa . 
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idade diferentes, nenhum professor indicaram outras formas ou modelos de planejamento e 11 

(onze) professores não emitiram sua opinião a respeito do planejamento. O ultimo dado da 

tabela nos instigam a questionar: - por que estes docentes não responderam a questão? Será 

que não participam dos encontros pedagógicos na escola dando preferência ao planejamento 

individual? A Escola não tem um controle da presença dos professores, nos encontros 

pedagógicos? A maioria das escolas não planeja com os seus professores periodicamente? Ou 

ainda, por que estes professores não quiseram responder a questão e por isso deixaram em 

branco? Ou por que não viram ou não teve importância para eles são questões que não podem 

ser respondidas apenas com estes dados carecendo de outras variáveis para melhor 

averiguação dos dados. Contudo o que se percebe e um alto nível de flexibilidade nas formas 

de planejar a vida do aluno na escola e uma divisão entre os grupos de professores entre o 

trabalho individual e coletivo. Um grande número deles, 09 (nove) professores, ainda 

preferindo se individualizar para a realização de suas tarefas pedagógicas. O que denota 

distanciamento ou falta envolvimento no Projeto Político e Pedagógico da Escola. 

O gráfico apresentado demonstra que a maioria dos professores cerca de 21% não 

participa do planejamento coletivo. Apenas 34% dos professores planejam com a presença de 

toda equipe escolar e 30% destes educadores preferem se sentir mais livre para pensar a 

situação do aluno na escola, planejando de forma individual, o que nos leva a inferir que a 

gestão, escolar não está exercendo uma política que envolva todos os professores no projeto 

político pedagógico da escola, favorecendo um maior grau de autonomia aos professores se 

dividem entre o trabalho coletivo e individual conforme os seus interesses pessoais e não os 

da escola. Os recursos pedagógicos poder não ser suficientes ou atrativos para um 

planejamento adequado as necessidades do professor. Outros 12% dos docentes afirmam 

planejar com toda a equipe gestora da escola. 

 
Gráfico – 01 Realização de Encontros com Professores para Planejamento nas 

escolas do campo. 
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(Fonte: Resultado de tabulação de questionários aplicados com professores que atuam nas escolas do campo, 

elaborado pela pesquisadora, 2017). 

 

Outro problema preocupante é a questão do analfabetismo no meio rural. Segundo 

informações do Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico (PNADE), em comunhão 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em setembro de 2014, 

apontam que o analfabetismo na zona rural do estado da Bahia, ainda é um fator agravante 

que merece ainda, muita atenção dos governantes em se tratando de políticas públicas 

educacionais. Conforme demonstram os dados estatísticos um percentual de 14,9% da 

população do campo não tem escolaridade e a taxa de analfabetos com mais de 40 anos é, 

particularmente, maior que a urbana, que é de 30,2% da população adulta. No meio rural este 

índice atinge a um percentual, ainda mais elevado para novos tempos. Apresenta um 

percentual de 48.6%, de ausência de escolaridade da população rural, para esta faixa etária. 

No geral, o índice da população analfabeta na Bahia está ocupando a estatística, um pouco 

abaixo do índice, apresentado para a região Nordeste, que é de 16,9%, da população em geral. 

Um dado importante que respalda o descompromisso do poder público para com essa 

realidade social política e econômica para a comunidade rural (À TARDE, 2014). 
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Quadro 05 – Demonstração do índice Analfabetismo no Campo. 
 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO NO CAMPO 

Descrição da população Dados em percentuais 

População do campo sem escolaridade 14,9% 

Taxa de analfabetismo entre pessoas com faixa etária 

acima dos 40 anos da população adulta 

30,2% 

População adulta acima de 40 anos sem escolaridade 48,6% 

Indice total de analfabetismo no Estado da Bahia 16,9% 

Fonte: (PNADE/IBGE, 2014). 

 

 

Um dos recursos pedagógicos básicos que auxilia na elaboração do currículo e no 

trabalho do professor nas escolas municipais urbanas e rural, ainda é o livro didático. Este 

instrumento é muito utilizado na efetivação do currículo em sala de aula sob orientação 

professor, com o respaldo da Secretaria municipal de Educação, quando adota o livro como 

um dos recursos par elaboração do planejamento curricular. O acompanhamento desse 

planejamento é realizado pelas Atividades Complementares - ACs, através dos planejamentos 

quinzenais ou mensais, extraídas dos livros didáticos, resultam em planos de cursos, 

elaborados anualmente, que por sua vez, transformam em conteúdo, conforme organização 

por área de conhecimentos ou disciplinas. 

Todo material refletido no planejamento torna-se o instrumento de orientação 

pedagógica, com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, oferecido aos 

professores do ensino fundamental, que atuam nas escolas da zona urbana e rural. Não há 

distinção na orientação pedagógica. Os profissionais se reúnem, uma vez por mês, na sede do 

município, para planejar as atividades complementares, conforme afirmam os sujeitos 

entrevistados: Durante o afastamento do professor da sala de aula para a realização do 

planejamento quinzenal, estes são substituídos pelos monitores que atuam no projeto Escola 

Mais,14 de âmbito municipal, denominado de Escola Mais, criado para desenvolver atividade 

de artes como teatro, pintura, música, dança, durante a participação dos docentes nas 

atividades complementares, como afirma esta professora: 

 

14 O Projeto Escola Mais foi criado pela Secretaria Municipal de Educação em 2008, a partir das experiências 

desenvolvidas pelo Núcleo de Artes da SMED, no qual desenvolvem atividades envolvendo as diferentes formas 
de expressão artísticas nas escolas urbanas e rurais, cujos monitores que atuam no projeto, substituem o 

professor, nos dias dos seu planejamento pedagógico assegurando-lhes o seu afastamento da sala de aula para 

realização de atividades complementares (SMED, 2010) 
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[...] As Acs. acontecem dentro de um cronograma previsto pela SMED em conjunto 

com o projeto Escola Mais [...] duas vezes por mês. Também segue o livro didático. 

Apenas para as classes Multisseriadas, existem no PNLD duas únicas coleções que 

foram aprovadas para atender especificamente para o campo, uma foi o Girassol e a 
outra, Campo Aberto. [...] A coordenação e centrada na Secretaria para fazer os 

ACs.. Então a gente busca trabalhar com os professores a partir dos planos de curso. 

Estes encontros acontecem uma vez por mês, a outra é na escola, com o seu 

coordenador próprio. Só nas Multisseriadas que se dá apenas uma vez por mês. 

Então agente busca trabalhar com o professor a partir dos planos de curso que a 

coordenação nos apresentam, montando um trabalho que atenda a zona urbana e a 

zona rural.[...] (ENTREVISTADO 02, 2017). 

 
A concepção de educação está vinculada à produção da vida material do homem do 

campo. A escola, portanto, necessita materializar um currículo nesta perspectiva. Precisa ter 

em mãos materiais didáticos pedagógicos que associe a projeto harmônico com os princípios 

presente no paradigma da Educação do Campo como espaço sócio territorial. Para tanto, se 

faz necessário trabalhar com um livro didático que atendam as referências sobre a vida no 

campo cuja concepção de trabalho como dimensão estruturante do homem possa ser refletida 

nas suas diferentes concepções. Que seja problematizado a posse e o uso da terra, a política do 

agronegócio, as relações de poder, os preconceitos culturais além de outras situações, que 

possam contribuir para a valorização da cultura e da identidade das famílias camponesas. 

No que se refere à formação docente, antagonicamente, os dados demonstraram que 

as orientações pedagógicas oferecidas pela SMED contrariam a legislação nacional que 

direciona as políticas curriculares para as escolas do campo. Pois, tem ficado atualmente, sob 

a reponsabilidade da gestão escolar, a tarefa de assumir o compromisso de conceber, enquanto 

gestão e líder na comunidade, os problemas do campo, integrando ao currículo escolar, os 

saberes específico dessa realidade, o que muitas vezes não acontece conforme nossa pesquisa 

nos revelou. De acordo o disposto no artigo 2º, incisos I e II, III e IV, do Decreto nº 7.352 de 

04 de novembro de 2010, este evidencia que a formação, o currículo e valorização da 

identidade da escola reafirmam os princípios da Educação do Campo, de modo geral, seus 

incisos exigem: 

I - respeito à Diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gêneros, geracional, e de raça e etnia; 
II – incentivo à formulação de projetos políticos-pedagógicos específicos, para as 

escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como 

espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos 

direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo, e 

ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho; 

III – desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o 

atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições 

concretas da produção e reprodução da vida no campo; 

IV – valorização da identidade da escola do campo por meio de projeto político 

pedagógico com os conteúdos curriculares e metodológicos adequados as reais 
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necessidades dos alunos do campo bem como flexibilidade na organização escolar, 

incluindo adequação do calendário escolar as fases do ciclo agrícola e as condições 

climáticas (BRASIL, 2010). 

 

Todas estas singularidades fazem parte da cultura camponesa e estão vinculadas ao 

meio ambiente ao trabalho agrícola e a própria identidade dos sujeitos campesinos, firmadas 

nas suas relações sociais, através de suas memórias, sua história, sua cultura. A realidade da 

educação do município parece estar numa situação contrária, como é notório neste 

depoimento: “a gente trabalha na zona rural como se trabalha na zona urbana, mesmo tendo 

essa diferença cultural” (ENTREVISTADO 02, 2016). 

A citação que aparece no gráfico apresentando a fala da professora demonstra se há 

planejamento da escola e se este discute sobre a Educação do Campo. O mesmo aponta que os 

professores em sua maioria, totalizando 16 (dezesseis) deles, equivalendo a um percentual de 

49% dos professores, não acompanham muito de perto a vida no campo e 8 (oito) discutem 

raramente seus problemas na escola onde trabalha, quando respondem que “às vezes” estas 

discussões aparecem nos encontros pedagógicos, apenas 09 (nove) docentes afirmam discutir 

sobre a questão, indicando 27% dos interrogados e 04 (quatro) representado 12% deles, não 

responderam a questão. Além de outros 04 (quatro) docentes, representando 12% dos 

investigados, afirmaram não existir esta preocupação na escola. O gráfico abaixo demonstram 

estes percentuais. 

 
Gráfico – 02 Demonstração do planejamento que reflete sobre Educação do Campo 

no município de Vitória da Conquista - BA. 

 

Fonte: (Dados extraídos do questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa, 2016) 
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Fernandes, Cerioli e Caldart (2004), buscando definir uma concepção de educação 

para o homem do campo, elucidam que “[...] educação no sentido amplo de processo de 

formação humana, que constrói referências culturais e políticas para a intervenção de pessoas 

e dos sujeitos sociais na realidade, procura assegurar na humanidade a felicidade e a plenitude 

de sua vida [...].” (p. 23). O respeito à cultura e a diversidade existentes nas comunidades 

rurais também está assegurado pela legislação da educação do campo. A cultura camponesa 

em sua amplitude social, portanto, é um elemento que deve ser vinculado ao projeto 

pedagógico da escola e, consequentemente, incorporado ao seu currículo. 

Conforme depoimento dos sujeitos entrevistados a formação continuada dos docentes 

da rede municipal é realizada basicamente com base nos programas do Governo Federal. O 

Pacto pela Alfabetização passa a ser um instrumento responsável para orientar os professores 

que atuam com classes do Módulo I, II e III e Ciclo de Aprendizagem inicial, que representam 

o processo de alfabetização. Este teve início, no segundo semestre de 2012, na rede, primeiro, 

por adesão das escolas. Naquele momento, apenas 12 dos 37 coordenadores pedagógicos das 

escolas aceitaram executar o programa de alfabetização nas escolas onde trabalhavam. Só em 

2014, o programa foi estendido a todas as escolas que possuíam classes do Ciclo de 

alfabetização do Ensino Fundamental inicial. O Programa preparava os professores para a 

atuação em classes de alfabetização e em outras nas quais os alunos ainda não estavam 

alfabetizados ou não detinham o domínio da leitura e escrita15 (SMED, 2015). 

Posteriormente a este período, em 2013, a SMED implementa o PNAIC - Programa 

Nacional de Alfabetização na Idade Certa com uma formação mais sistemática, voltado para  

o Letramento (Língua Portuguesa) e o Numeramento (Matemática),16 assim denominado pelo 

setor educacional, para os docentes que atuavam nas séries iniciais, em classes do Ensino 

Fundamental inicial, do 1º ao 3º ano. Outro programa, a Roda de Alfabetização, que se 

baseava nos princípios piagetianos, também em vigor na rede, oferecia o chamado reforço 

escolar para os alunos com dificuldades de leitura e escrita, e como modelo de orientação 

pedagógica para as classes de Educação Infantil. Neste ano, portanto, havia mais de uma 

orientação pedagógica para as classes iniciais do Ensino Fundamental. O que caracteriza 

ausência de uma proposta ou mesmo uma indefinição pedagógica para a rede municipal, tanto 

o meio urbano como para o campo. 

 

15 Informações extraídas de um relatório de uma coordenadora rural do município, enviado à Secretaria 

Municipal de Vitória da Conquista, em Dezembro de 2012, tratando sobre a Implantação do Programa Pacto na 

rede de ensino. 
16 Ofício encaminhado as escolas da rede informando sobre a implantação do PNAIC e do Programa PACTO 

pela Alfabetização. 
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Temos o Pacto, PNAIC programas do MEC que um programa muito bom que traz o 

resgate do professor. [...]. Tem o Mais e Educação que é bom e serve para reforço 

escolar, tem o Pacto, para a formação do professor alfabetizador ou não. Em 2015, 
recebemos um monitor para acompanhar uma aluna. (ENTREVISTADO nº 01, 

2016). 

 

 

O Programa de formação e orientação pedagógica, denominado de Pacto pela 

Alfabetização, que posteriormente se se transformou em PNAIC, uma vez que surgiu no 

Estado do Ceará, conhecido como Pacto pela Alfabetização na Idade Certa - PAIC como 

projeto de formação e orientação pedagógica para classes em processo de alfabetização. O 

referido projeto foi elaborado pela Universidade Estadual do Ceará, a pedido do governo 

municipal daquele estado. Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDEB no município cearense, onde se programou o PAIC foi alto naquele momento o que 

ocorreu a expansão do projeto para outros estados. 17Por isso, o mesmo foi aceito pelo MEC. 

Em 2013, O governo do estado da Bahia comprou a proposta do governo do Ceará e, 

consequentemente, o gestor municipal de Vitória da Conquista, em parceria com o governo 

estadual, acatou a ideia do Pacto, passaram a executar o programa no município, intermediado 

pela Secretaria de Educação a partir de 2014 na rede de ensino. Segundo informação 

repassada pela Secretaria de Educação, às escolas da rede municipal do campo e da cidade, 

oficializando aos coordenadores sobre as orientações gerais, para aplicação da proposta 

didática para alfabetizar letrando e, também, alfabetizar na matemática, expressa a seguinte 

ideia, conforme a Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista – BA. - SMED, 

(2012): 

Senhores Coordenadores (as): 

 

Com intuito de facilitar o trabalho do professor no sentido do planejamento e 

também materiais didáticos, tanto para os professores quanto para os alunos, 

encaminhamos as escolas municipais o material do PACTO em letramento e o 

Numeramento (Matemática), pois constatamos que nem todos os educando obtém 

êxito na leitura e na escrita bem como em elaborar a concepção de número e realizar 

as quatros operações básicas em tempo hábil e isso justifica a busca de novos 

caminhos na escola (...) Assim a Secretaria Municipal de Educação – SMED, 

buscando alterar essa realidade, apresenta a proposta didática para alfabetizar 
Letrando e para alfabetização Matemática (PACTO-BAHIA), para as turmas do 3º 

ano do Ciclo da alfabetização. (...) oferecemos suporte teórico e metodológico nos 

ACs, visando garantir as competências básicas dos alunos, inclusive a construção 

inicial da base alfabética, ou seja, que efetivem sistematicamente o processo da 

codificação e decodificação, imprescindível para que os mesmos se tornem leitores e 

escritores, bem como compreenda o sistema de numeração decimal habilidades 

necessária ao processo de desenvolvimento integral (SMED, 2012). 

 

 

 
17 Informações encontradas no relatório pedagógico do Centro Municipal de Educação Erathósthenes Menezes - 

CMEEM, emitido ao Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação em Dezembro de 2012 
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Conforme expresso no título do programa está se fazendo um “Pacto pela Educação”. 

Assim questionamos: De que se trata esse Pacto? Quais os princípios educativos implícitos 

nesse Pacto? Será que o mesmo está conseguindo tirar nossos alunos que estudam no campo 

ou na cidade da miopia ou cegueira social? De acordo a produção e organização do material 

distribuído aos professores e, consequentemente, sua sistematização teórica, baseada no 

conteúdo apresentados nos planos didáticos, observados a partir dos roteiros diários do 

programa Pacto, para orientar a rotina pedagógica do professor, que vem sendo oferecida pela 

coordenação pedagógica da Secretaria municipal de Educação, demonstra ter vinculação com 

a educação que valoriza a repetição a memorização, a descrição, dos fenômenos com a 

intencionalidade de propiciar a aprendizagem dos alunos (SMED, 2016). 

A formação continuada do professor que atuam na Educação do meio rural do 

município também deveria ser diferenciada, orientando-os com informações e conhecimentos 

que subsidiassem a sua relação com os alunos e comunidade e compreendesse melhor as 

situações vividas pelo o homem do campo. Também se constata uma contradição na práxis 

pedagógicas dos gestores educacionais. Não apenas desrespeitam os pressupostos legais 

previstos nas diretrizes operacionais, bem como os princípios elencados no Decreto 

7.352/2010, que dispõe da política de Educação do Campo anunciando em seu “[...] Inciso III 

– desenvolvimento de políticas de formação profissionais da educação para o atendimento as 

especificidades das escolas do campo, considerando-se as condições concretas de produção e 

reprodução da vida social no campo [...]” (BRASIL, 2010, p. 02). 

Em se tratando da formação dos educadores, quando esta não se adequar a realidade 

que está sendo atendida, nota-se o desinteresse do Estado em propiciar o desenvolvimento 

sociocultural e econômico das comunidades camponesas. A ordem é submeter a todos à 

dominação imperialista do modelo capitalista e agroexportador presente nas ações políticas do 

aparelho estatal. Estrategicamente, o instrumento de uso para dominação ideológica dos 

detentores do poder ainda é a educação pública. Daí a motivação e o cuidado de elaborar e 

fornecer as ferramentas pedagógicas, similares a receitas de medicamentos para a orientação 

pedagógica do professor. Uma lição didática que não atende as diretrizes operacionais que 

orientam para Educação do Campo. O conteúdo sistematizado na coleção de materiais 

distribuídos aos alunos e professores, como: manual do professor, acompanhado de cadernos, 

jogos, fichas, montagens, cartazes, didáticos e materiais do aluno, composto de caderno de 

atividades, jogos, fichas e montagens e livro de histórias e adivinhações, baseados em textos 

folclóricos, revela uma proximidade com a educação tradicional tecnicista, bancária conforme 

revela o material. 
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As informações obtidas denotam que o trabalho desenvolvido pelos gestores da 

SMED ainda não tem apresentado as condições objetivas necessárias para conduzir aluno a 

uma educação emancipatória, humanizada e cidadã, ao trabalho especifico de cada realidade 

social, que eleve auto estima, a criatividade e a capacidade crítica dos seus aprendentes. Seu 

modelo de educar revela uma intenção voltada apenas ao processo de “codificação” e 

“decodificação”, “visando apenas assegurar as competências básicas” para os filhos da classe 

trabalhadora como está expresso no documento oficial para apresenta o princípio básico que 

direciona a concepção de educação do município que é o de assegurar o aluno na escola 

lendo, escrevendo e operacionalizando. O Ato de “ler, escrever e contar” são os elementos 

básicos que o estado propõe para a classe trabalhadora, tanto urbana como a camponesa para 

viver em sociedade. Só com a luta dos movimentos sociais de forma organizada essa realidade 

pode ser modificada. Pelo que já foi dito anteriormente, Marx  (2007) ilustram muito bem  

este posicionamento, elucidando que: 

[...] é evidente que a riqueza espiritual verdadeira do indivíduo depende da riqueza 

de suas relações efetivas. E apenas desse modo que os indivíduos serão libertados de 

várias limitações nacionais e locais que encontram sendo postos em contato prático, 

com a produção e criação humana [...] (MARX, 2007, p.64). 

 

E ainda continua ainda alertando aos que se encontram embriagados pela ideologia do 

capital, mediado pelas diferentes formas ideológicas de alienação que “[...] a libertação é um 

ato histórico e não um ato de pensamento e é realizada em condições históricas [...]” (MARK. 

2007, p.73). 

O homem é controlado pelo tempo que se divide em tempo histórico e tempo 

cronológico. O tempo histórico representa as datas históricas, organizadas por fatos e 

acontecimentos. O tempo cronológico é medido pelo relógio em horas, minutos, segundos ou 

ainda, controlado por dias e noites e previsto no calendário, organizado por dias, semanas, 

meses e anos. O calendário é um sistema que estabelece o modo de contar o tempo, o qual 

passou a ser, portanto, um medidor e controlador do tempo de trabalho do homem. Um 

conhecimento absorvido das várias experiências vivenciadas pelas civilizações antigas, como 

a dos povos primitivos, o relógio sol, os sumerianos, os egípcios em suas atividades agrícolas, 

até a sociedade moderna com a invenção do relógio no século XVIII, na sociedade industrial. 

O termo calendário deriva do latim calendariun, que representava o livro de contas no 

qual constavam os juros dos empréstimos, pagos nas calendae, que correspondiam ao 

primeiro dia dos meses romanos. Supõe-se que os primeiros calendários tenham sido criados 

entre 2.000 a. C ( dois mil) a 3.000 a. C. (três mil) anos antes do nascimento de Cristo, criado 
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provavelmente pelos chineses, egípcios, sumérios com base na observação do Sol e da Lua. O 

calendário escolar é um advento do capitalismo orientação elaborado para controlar o tempo 

necessário de aquisição da classe trabalhadora, visando o dispêndio de energia no processo 

produtivo para a produção de riqueza (LE GOF, 1982). 

O Calendário escolar é outro elemento contraditório na educação do meio rural em 

Vitória da Conquista. Conforme documentos coletados junto ao Conselho Municipal de 

Educação de Vitória da Conquista, a exemplo da Resolução CME/SMED 010/2009, (em 

anexo) que trata sobre a educação do meio rural percebemos que neste documento, o 

calendário é elaborado para atender exclusivamente a classe estudantil urbana. Existe apenas 

um calendário letivo para atender as duas realidades de ensino. Segundo relatos dos sujeitos 

entrevistados já existiram três calendários na rede desde os anos de 1980. O primeiro, para 

atender as escolas urbanas com a contagem do ano civil que seguia de Março a Dezembro; o 

segundo, que atendia aos moradores da Zona da Caatinga, o qual direcionava os trabalhos 

pedagógicos a partir do mês de fevereiro a novembro. E ainda, o terceiro, destinado a Zona do 

Café, que iniciavam suas atividades escolares em julho e terminava em maio do ano seguinte. 

Também, neste período, existia uma coordenação administrativa e pedagógica para 

administrar a educação rural. Esta proposta vigorou até 1995, quando se institui o calendário 

único para rede municipal, a partir da mobilização da categoria de professores que desejava 

unificar suas férias coletivas. Como afirma a Entrevistada 04, 

[...] As escolas do campo, quando entrei em 1986, eram divididas em dois grupos, a 

Zona do Café, e as escolas da Zona da Catinga. [...] Estas escolas tinha calendário 

diferenciado. Eram um grupo de cinco a oito coordenadores que faziam visitas. 

[..]Esta coordenação dava um suporte. Hoje a gente não avançou por conta da 

dificuldade, da distância das localidades e por causa das classes multisseriadas que 

não são bem assistidas pela SMED. (ENTREVISTADO, 04, 2017). 

 

A nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei nº. 9394/96, em seu 

artigo 28 a estabelece a criação de calendários diferenciados que atendam as especificidades 

climáticas e sazonais apresentadas no meio rural. Nas Diretrizes Operacionais que orientam a 

Educação nas escolas do Campo, a diferenciação do calendário escolar para o meio rural está 

prescrito em seu artigo 7º, dispondo que: 

Art. 7º - É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, por meio de seus 

órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento escolar 

do campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, salvaguardando, 

nos diversos espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da 

política de igualdade (BRASIL, 2004, p. 39). 
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Esta orientação não vem sendo respeitada pelo município, pois atualmente, o 

calendário escolar único, só respeita a contagem dos dias letivo e horas trabalhadas, previsto 

em lei, totalizando os 200 (duzentos) dias e 800 (oitocentas) horas de trabalho anuais. 

Constata-se que a mesma lei que orienta o total de dias e horas trabalhadas, também ordena a 

flexibilização e a diferenciação dos calendários escolares, para atender as demandas 

específicas do campo. Mas se tratando da realidade camponesa este dispositivo vem sendo 

desrespeitado pela maioria dos estados e municípios. Vitória da Conquista é um destes 

municípios que nega a autoridade da legislação educacional, o pode estar interferindo no 

rendimento escolar do aluno. Muitos ainda abandonam a escola para ajudar seus pais no 

sustento da família. Outros dividem o tempo entre o trabalho doméstico e o estudo 

escolarizado. Mas, ainda há uma boa parcela dos estudantes que não consegue adquirir bons 

rendimentos na escola, e sofrem constantemente o processo de conservação nas classes de 

estudos, por falta de aquisição dos conhecimentos necessários para uma aprovação para a 

série posterior. A tabela abaixo traz esta visão referindo-se aos resultados escolares da 

educação do campo no município. Veja: 
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Tabela 06 - Rendimento Escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental II 

nas escolas rurais – 2010 a 2015. 

ANO APROVADO CONSERVADO EVADIDOS TRANSFERIDOS 

2010 61% 24% 11% 4% 

2011 64% 23% 10% 3% 

2012 65% 21% 10% 4% 

2013 68% 19% 9% 4% 

2014 66% 22% 9% 3% 

2015 66% 22% 8% 4% 

Fonte: (Setor de Estatística da SMED, 2016). 

 
 

Os dados apresentados no quadro 06 elucidam que o rendimento escolar dos alunos 

que estudam no campo, no período de 2010 a 2015, apresenta índices elevados de reprovação 

e evasão escolar, nas escolas rurais da rede municipal. Os percentuais demonstram também, 

que não houve muita regressão destes índices de um ano para outro, sendo muito pequenos os 

resultados evolutivos entre os anos de 2011 para 2013. Há uma diferença média de apenas 2% 

entre um ano e outro, visto como pequeno os avanços, os índices dos alunos conservados. 

Observa-se que há um equilíbrio entre as taxas de aprovação, conservação e evasão nos anos 

analisados. Verifica-se uma visível redução da taxa de evasão o que se poderia considerar 

positivo. Contudo, o percentual de redução é ainda pouco significativo apenas 1% a diferença 

apresentada de um ano para outro. Evidencia-se também, no quadro apresentado que o 

número de transferido é pequeno, o que demonstra pouca mobilidade das famílias camponesas 

no município e maior número de permanência dos alunos na escola. As evidencias nos levam 

a crer que a política pedagógica direcionada a Educação do Campo no município ainda não 

atende as demandas necessárias nas escolas. 

 
4.4 A Organização e Orientação Pedagógica para as Classes Multisseriadas 

 
 

A LDB 9.394/96 é flexível no que se refere à organização do trabalho pedagógico. No 

que se refere às classes multisseriadas, observa-se que diz respeito a uma forma de 

organização que remonta aos tempos do Brasil Colônia. Ainda atualmente, a organização de 

classes multisseriadas permanece sendo uma realidade muito presente nas escolas do campo, e 

um dos principais motivos tem sido a pela baixa densidade demográfica no campo, além da 

mobilidade dos seus sujeitos sociais em busca de trabalho e sobrevivência, pressionados pelo 
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agronegócio em muitas regiões do país, com sua política de expropriação de terras nas 

comunidades rurais consideradas com grande teor de produtividade. 

As classes multisséries são asseguradas pela legislação educacional, quando trata na 

LDB atual, nos artigos 23, 26 e 28 sobre a organização das classes e o respeito as 

especificidades culturais no meio rural Entende-se por classe multisseriada, aquela formada 

por alunos que estudam juntos, numa classe com mais de uma de séries, no mesmo espaço 

educativo. Segundo relatório das Escolas Nucleadas Rurais (2015), conforme dito 

anteriormente, a rede municipal de Vitória da Conquista, apresentado no quadro de n 04, 

possui dois Círculos Escolares Intermediários com 42 (quarenta e dois) unidades escolares e 

uma média de 20 (vinte) escolas em cada Círculo. Ao todo são 40 (quarenta) professores, 44 

(quarenta e quatro) funcionários e 1.162 (Um mil, cento e sessenta e dois) alunos  

matriculados nestas escolas, com classes de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. 

Em 2014, esta realidade não era tão diferente. As escolas eram compostas por 

números próximos aos apresentados em 2015, assim distribuídos: Núcleo I - possuíam 538 

(Quinhentos e trinta e oito) alunos, 20 (Vinte) professores e 22 (Vinte e dois) funcionários 

matriculados em 23 (Vinte e três) escolas; Núcleo II - continha 618 (Seiscentos e dezoito) 

alunos matriculados em 20 (vinte) escolas possuíam 26 (Vinte e seis) professores e 29 (Vinte 

e nove) funcionários para o apoio administrativo, representados pela tabela 07. Estas escolas 

são administrado por uma equipe composta de 01 (um) gestor/diretor, 01 (um) vice-diretor, 02 

(dois) secretários escolares, 02 (dois) professores que coordenam o Projeto Mais Educação em 

algumas destas Escolas, 01 (um) telefonista, 01 (um) vigilante, 01 (um) auxiliar 

administrativos, 01 (um) monitor que atua também como auxiliar administrativo, conforme 

demonstração pela tabela 07, abaixo: 

 
Tabela 07 – Circulo Escolar Intermediário I e II – corpo docente, discente e 

Administrativo. 

 
ESCOLAS NUCLEADAS RURAIS 

NÚCLEO I - 2014 

CORPO DOCENTE, DISCENTE E ADMINISTRATIVO 

Alunos 538 

Professores 20 

6Funcionários 22 
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ESCOLAS NUCLEADAS RURAIS 

NÚCLEO II - 2014 

CORPO DOCENTE, DISCENTE E ADMINISTRATIVO 

ALUNOS 638 

PROFESSORES 26 

FUNCIONÁRIOS 29 

Fonte: (Extraído de relatório fornecido pela Direção Escolas Nucleadas. SMED, 2016). 

. 

 

 

Observa-se neste caso, a presença de um grande número de alunos matriculados nos 

Círculos Intermediários com classes multisseriadas, no ensino fundamental inicial. O 

quantitativo de professores, alunos e funcionários, caracteriza um micro sistema educacional, 

pela sua complexidade e demandas políticas, administrativas e pedagógicas. 

 
Tabela 07 – Quadro demonstrativo da equipe gestora das Escolas Nucleadas – biênio 

2014/205. 

Equipe Gestora – Escolas Nucleadas Biênio 2014/2015 

Diretora 01 

Vice – diretor 01 

Secretária Escolar 01 

Assessora administrativa 01 

Fonte: (SMED, 2016). 

 

 

Ainda de acordo com as informações relatadas no documento em análise, em 2015 

havia uma redução de matrículas dos alunos nas comunidades onde as escolas estão inseridas, 

e por este motivo, a secretaria de educação ordenou o fechamento ou “paralisação” de 

algumas escolas. O termo “escolas paralisadas” está sendo usado no documento analisado 

para indicar o fechamento das escolas que teve redução de alunos, garantido para estes o 

atendimento do transporte escolar para o seu deslocamento para escolas próximas na mesma 

região. Assim, em 2015 o quadro de estabelecimento de ensino ficou organizado da seguinte 

forma: 

 
Tabela 09 - Corpo docente, discente e administrativo dos Círculos Intermediários – 

Núcleos I e II - 2015. 
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Núcleo I – 2015 Qtde. 

Alunos 518 

Professores 16 

Funcionários 21 

Núcleo II – 2015  

Alunos 644 

Professores 24 

Funcionários 23 

Fonte: (SMED, 2016) 

 

 

4.5- A Política de Transporte Escolar da Educação do Campo 

 
 

Outra ação administrativa do município que vem interferindo de forma positiva na 

locomoção dos profissionais de educação e dos alunos na sua rede de ensino é a política do 

transporte escolar. Este processo de descolamento realizado tanto na zona urbana quanto na 

rural, apesar da sua positividade, também tem apresentando algumas contradições durante a 

garantia deste direito social dos estudantes e professores. Pois são vistos de forma 

diferenciada pelos prestadores de serviços, sobre o uso do transporte na zona rural do 

município, quando os mesmos não aceitam disponibilizar os veículos com qualidade para 

realização deste deslocamento. São poucos os prestadores que apresentam veículos com boa 

qualidade para prestar serviço no meio rural. Geralmente, os donos do transporte contratado 

apresentam um veículo com excelentes condições na vistoria e apresenta outro quando dá 

início a prestação de serviço. Esta troca de veículos tem trazidos muitos problemas na relação 

entre professores e os responsáveis pelo setor de transporte. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento na Educação (FNDE), uma autarquia ligada ao 

Ministério de Educação e Cultura (MEC), órgão responsável pela normatização e assistência 

financeira em caráter suplementar, a partir de 2004 buscou criar as condições para assegurar a 

qualidade de transporte escolar, propondo alterações legais. No conjunto dos dispositivos 

legais da Constituição Federal de 1988, encontra-se no artigo 208º, Inciso VII, um artigo que 

dispõe sobre várias obrigações do Estado, dentre elas, a garantia do transporte escolar para o 

aluno com dificuldade de acesso à escola. A Lei de Diretrizes e Base para a Educação no país, 

Lei nº 9394/96, também passou a prevê o direito do aluno no uso do transporte escolar, 

mediante obrigação dos estados e municípios. A instituição do Programa Nacional de 

Atendimento ao Transporte - PNATE, implementado a partir de 09 de junho de 2009, mas 
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instituído pela Lei 10.709 de 31 de Julho de 2003, possibilitou aos estados e municípios 

cumprir com rigor da legislação, conforme transcrição, afirmando que: 

Artigo 208º – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de no: 

Inciso VII – atendimento ao educando do ensino fundamental, através de programa 

suplementares de material didático-escolar, transporte alimentação e assistência à 

saúde.18 (BRASIL, 2009, p. 05) 

 

Na LDB, Lei 9394/96, (com acréscimo da lei 10.709/2003)19, está previsto que: 

 
Art. 11 – Os municípios incumbir-se-ão de: 

VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal (Ibidem, 2009, p. 05) 

 

O Plano Nacional de Atendimento ao Transporte Escolar (PNATE), instituído pela Lei 

10.889 de 09 de Junho de 2004, que consiste na transferência automática de recursos 

financeiros aos estados e municípios e o Distrito Federal, sem precisar passar por qualquer 

espécie de convênios, destina recursos para pagamento a vários tipos de serviços, despesas 

reformas, controlados por um conselho instituído, para assegurar o transporte escolar dos 

estudantes, conforme previsto neste artigo: 

 
Art. 3º - Cabe aos estados articular-se com os municípios para prover o disposto 

nesta lei de forma que melhor atender aos interesses dos alunos (BRASIL, 2004). 

 
Em Vitória da Conquista, a política de transporte para professores e alunos teve início 

em 1998, com a implementação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 

FUNDEF, Emenda Constitucional de n° 014/97 que permite aos estados e municípios por 

meio de complementaridade de verbas da União e manutenção do Ensino Fundamental, 

garantindo recursos para pagamento de salários e manutenção das escolas. Até 1996, um 

pequeno número de professores recebia passagem para o seu deslocamento profissional no 

referido município, o que acontecia apenas para os docentes que trabalhavam em algumas 

regiões mais distantes, que tinham linhas de transporte de passageiros intermunicipal 

assegurada pelas empresas locais. Geralmente, estas passagens eram adquiridos pelo poder 

público municipal das empresas Novo Horizonte e a Viação Suburbana, única empresa de 

ônibus coletivo que monopolizava, há quase de 30 anos o transporte coletivo na cidade, que 

trafegava pelos bairros da zona urbana e para alguns distritos da zona rural, como Inhobim, 

 
 

 

 

18 
Texto constitucional com acréscimo pela emenda Constitucional 059 de, 2009. 

19 A lei 10.709 de 31 de julho de 2003, criada para alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, incluindo os artigos 10 e 11 incisos VII e VI para garantir o transporte escolar do aluno. (BRASIL, 2009). 
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José Gonçalves, Bate Pé e Iguá.20 Até aquele momento os professores lotados nas escolas 

rurais não tinham transporte assegurado pelo gestor municipal. Geralmente, usavam a 

“carona” para garantir o seu deslocamento para o trabalho. Os atrasos na chegada à escola, os 

assédios sexuais, a ausência de aulas eram os constantes problemas existentes, devido a falta 

do transporte escolar. Com a mudança do governo municipal em 1997, o transporte do 

professor passou ser assegurado, o que amenizou a grave situação das condições de trabalho 

dos professores municipais (SIMMP, 1998). 

A partir daquele momento, com a instituição de emendas constitucionais e outros 

acréscimos legais e programas de atendimento ao transporte escolar, esta carência vem sendo 

suprida no município. O transporte é oferecido ao aluno e professores para maioria das 

localidades rurais, exceto as escolas de difícil acesso, que atendidas com locação de 

motocicletas ou veículos particulares, para conduzir professores e alunos, a exemplo das 

Escolas Nucleadas Rurais, que, segundo relatório de gestão escolar para o biênio 2014/2015 

apresenta o problema do transporte escolar como um dos principais desafios a ser solucionado 

pela secretaria de educação, conforme item elencado: [...] Necessidade de um transporte 

exclusivo que atenda as demandas das Unidades escolares pertencentes aos Círculos, a fim de 

garantir maior presença da gestão frente às unidades escolares.[...]21 (SMED, 2015, p. 08). 

Além desta, outras lacunas vem surgindo na política de transporte. Vivencia-se hoje o 

problema das condições da maioria destes veículos que atendem a zona rural do município. 

As críticas se direcionam para a precariedade dos transportes oferecidos a alunos e 

professores que atuam nas escolas rurais. Os constantes problemas apresentados pelos 

veículos que atendem às escolas do município na zona rural são de ordem mecânica, como: 

motoristas sem muita experiência com transporte de alunos, veículos com péssimas condições 

de uso, que não atendem as normas de segurança. De acordo com os relatos da pesquisa, uma 

professora demonstra sua insatisfação com o transporte escolar, declarando que: “[...] tem o 

transporte terceirizado, mas quebra muito. Tem escolas que vai precisar fazer reposição por 

causa do transporte que falta muito [...]” (Entrevistado 03). 

Para atender as necessidades de locomoção de alunos e professores e a manutenção 

das escolas o município contou em 2016, com uma frota de 220 veículos, distribuídos em 

ônibus, micro-ônibus, vans, carro pipas, automóveis, Kombi, caminhão baú, conforme 

demonstra o quadro de número 10, 11 e 12 aqui apresentados. 

20 Informações extraídas de uma cópia de ata de reunião realizada pelo Sindicato do Magistério Municipal 

Público de Vitória da Conquista data de 15/05/1998. (SIMMP/VC, 1998). 
21 Fragmento extraído do relatório de gestão das escolas dos Círculos Intermediários I e II biênio 2014/2015 

(SMED, 2015). 
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Quadro 10 - Frota de Veículos que presta serviço aos alunos do meio rural 
 

Transporte Escolar para alunos do Meio Rural 

Quantidade Tipo de veiculo Objeto de atendimento 

36 Vans Alunos 

112 Ônibus Alunos 

Fonte: (SMED, 2016). 

 

 

Tabela 11 - Frota de veículos que presta serviço aos professores no meio rural. 
 

Transporte para o Professor do meio rural 

Quantidade Tipo de Veículo Objeto de atendimento 

15 Vans Professor 

39 Ônibus Professor 

Fonte – (SMED, 2016). 

 

 

Tabela 12 – Demonstrativo do transporte que atende a Secretaria de Educação. 
 

 

Transporte que atende a Secretaria de Educação 

Quantidade Tipo Objeto de atendimento 

10 Vans Secretaria 

02 Ônibus. Secretaria 

02 Carro pipas Secretaria 

01 Caminhão Secretaria 

01 Baú Secretaria 

Fonte: - (SMED, 2016). 

 

 

Tabela - 13 Demonstrativo da frota que atende na Educação Municipal. 
 

QUANTIDADE TIPO VEICULO 

61 Vans 

62 Micro 

91 Ônibus 

02 Ônibus adm. 

02 Carro pipas 

01 Caminhão 

01 Baú 

220 Total 

Fonte: - (SMED, 2016). 

 
 

A frota terceirizada que totalizam 220 (duzentos e vinte) veículos, 179 (cento e 

setenta e nove) destes é destinada ao transporte de alunos e 42 (quarenta e dois) para o 

transporte de professores. Segundo relatório emitido pelo setor de transporte da Secretaria de 
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Educação, a frota própria do município é composta de 19 (dezenove) ônibus, 07(sete) micro 

ônibus, 15 (quinze) Kombi, 03 (três) Fiat Uno, 02 (dois) Fiat Dublou, 01 (um) Fiat Estrada,  

01 (um) Fiat Curie, e 03 (três) caminhões. A equipe de transporte é formada por 01 (um) 

coordenação geral, centrado no setor de transporte da SMED, e três funcionários auxiliares, 

37 (trinta e sete) condutores sendo eles a maioria efetivo. Apenas dois com regime de contrato 

e 12 (doze) monitores para atendimento de alunos com necessidades especiais e na educação 

infantil. Ao todo são 409 roteiros distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. 

Segundo informações do setor de transporte da SMED, a frota própria perfaz em média 

300.000 (trezentos mil) quilômetros mensais, e frota contratada, 500.000 (quinhentos mil) 

quilômetros no mesmo período. O atendimento ao transporte escolar para as escolas nucleadas 

é menor, isto porque em sua totalidade, o setor atende apenas 26 (vinte e seis) das 47 

(quarenta e sete) escolas. 

Quanto aos recursos financeiros o relatório informa que foram investidos pelo 

município, até novembro de 2016 uma quantia de R$ 4.890,105, 41 (Quatro milhões, 

oitocentos e noventa mil, cento e cinco reais e quarenta e um centavos) milhões para o 

transporte com alunos e 1.148,027, 27 (Um milhão, cento e quarenta e oito mil, vinte e sete 

reais e vinte e sete centavos) com transporte de professores, totalizando um valor de 

6.038,132,68 (Seis milhões, trinta e oito mil e vinte sete reais e vinte sete centavos). Em 2015, 

os gastos com transportes foram superiores, chegando a fração dos R$ 9.000.000,00 (nove 

milhões de reais) investidos no transporte de alunos e professores.22 A redução, 

provavelmente, se deve ao fechamento das escolas que vem ocorrendo no munícipio, e, 

consequentemente, o processo de nucleação das unidades de ensino que funcionam como 

classes Multisseriadas, localizadas em regiões distantes e de difícil acesso no meio rural. Os 

dados apresentados podem ser observados na tabela de nº 05. 

 
Tabela 14 – Demonstrativo da Despesa de Transportes no Município com 

Educação: 

Gastos com Professores e Alunos /Ano 2015 Valores gastos 

Gasto total com alunos e professores- 2015 R$ 9.000.000,00 

Gasto com professores – 2016 R$ 1.148, 027,27 

Gastos com alunos - 2016 R$ 4.890,41 

Total gastos em 2016 R$ 6.038.132,68 

Fonte: (SMED, 2016) 
 

22 Informações extraídos dos relatórios emitido pelo setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação 

referente ao ano 2015/2016. (SMED, 2016). 
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Verifica-se, portanto, segundo dados estatísticos apresentados, que o município atende 

em parte, a legislação que normatiza a Educação do Campo com relação ao transporte escolar 

e as Diretrizes operacionais, conforme exposto no Decreto 7.352/2010, em seu Artigo 4º, 

Inciso IX, quando se trata da “oferta de transporte escolar, respeitando as especificidades 

geográficas, culturais e sociais bem como os limites da idade e etapas escolares” (BRASIL, 

2010, p. 03). Ainda há uma necessidade de o município adequar-se para o atendimento a 

Educação Infantil no meio rural. Atualmente, existe apenas uma creche; pouquíssimas escolas 

dão atendimento à infância no meio rural. Dentre as localidades atendidas, apenas o Distrito 

de Iguá, localizado a 22 km distante da cidade, possui instalação própria que oferece 

condições à educação infantil. 

A princípio, esta creche, intitulada Creche Municipal Praschóvia Menezes, recebia 

apenas alunos do povoado, mas com o atendimento do transporte escolar, passou a contar com 

matrícula de alunos de outros povoados circunvizinhos do Distrito onde fica localizada. Estas 

crianças, entretanto, não recebem o atendimento adequado. Inicialmente, o transporte era feito 

por veículos terceirizados, depois se incorporou aos ônibus próprios do município, adquiridos 

pelo programa Caminho da Escola. As crianças são acompanhadas por monitores contratados 

para a realização do trajeto intracampo, mas ainda em condições inadequadas para o seu 

descolamento. Não possuem cadeiras próprias para as crianças pequenas, falta o cinto de 

segurança, e ainda utilizam transporte terceirizados Os pequeninos alunos com início de vida 

escolar no campo já sofrem pelo excesso da lotação oferecido pelo transporte escolar, 

(SMED, 2016) 

Essa é a realidade do campo em Vitória da Conquista. Sempre que as políticas 

públicas se aproximam da comunidade rural, as mesmas nunca chegam de forma legítima, 

como idealizada. As condições para o seu oferecimento ainda são desfavoráveis e precárias, 

conforme os dados evidenciaram. A política do monopólio, do assistencialismo, ainda é 

receptiva aos legítimos representantes do povo, mesmo os considerados progressistas. O 

homem do campo ainda é muito carente de políticas públicas e sociais, como por exemplo, a 

de transporte, tanto para o atendimento individual como escolar, de pavimentação das estradas 

para melhorar o acesso, de horários de transporte disponíveis e acessíveis à população, além 

de outras necessidades reais e urgentes. Sendo assim, observamos que muitas localidades 

rurais, ainda não estão sendo atendidas pelo transporte escolar da forma como prevista em lei, 

neste município, sendo paralisadas ou fechadas como informa o relatório, visando reduzir 

gastos, sem que o município se preocupe com a cultura específica, presente no cotidiano do 
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homem do campo, desrespeitando sua identidade. Muitas lutas e resistência ainda precisam 

ser existir por parte dos movimentos sociais do campo, visando amenizar as contradições 

presentes nesta realidade social, para assegurar vida digna no meio rural por meio das 

políticas públicas. 

Outros aspectos importantes que merecem atenção em trabalho de pesquisa, e aparece 

como categoria de investigação, por e tratar de ações da política administrativa do município 

diz respeito à merenda escolar. Os resultados apontam como positiva a logística da 

distribuição da merenda nas escolas, e no atendimento específico associado a compra direta 

que respeita a política da soberania alimentar. Estas informações estão presentes nos 

depoimentos dos entrevistados. Salientamos que ainda, não temos dados suficientes e 

concretos para refletir sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

Políticas públicas para a Educação do Campo são ainda um campo de estudo que 

precisa ser explorado pelos pesquisadores para servir como instrumento de luta para os 

movimentos sociais, uma vez que por meio de diagnósticos possam reivindicar os seus 

direitos, com clareza e objetividade. Uma luta que não pode ser fragmentada, individualizada, 

mas sobretudo, coletiva envolvendo educadores, militantes e os agentes sociais do campo e da 

cidade. Vendramini (2007) salienta que a modernização da agricultura no país acentua-se cada 

vez mais, junto com a concentração da propriedade da terra e a desigualdade social no campo. 

Isso tudo, coincide com a destruição da agricultura familiar, da devastação e degradação dos 

empregos rurais, da miséria da população camponesa e deterioração do meio ambiente. Faz-se 

necessário que estes elementos nos levem para um intenso processo de mobilização social. 

Esta consciência de luta necessária para a libertação dos povos ainda oprimidos é apresentada 

em versos no poema de Pedro Tierra (2002) quando declara: 

[...] A liberdade da terra não é assunto de lavradores. 

A liberdade da terra é assunto de todos. 

Quantos não se alimentam do fruto da terra, 

Do que vive, sobrevive do salário, 

Do que é impedido de ir à escola, 

Dos meninos e meninas de rua, 

Das prostitutas. Dos ameaçado da Cólera, 

Dos que amargam o desemprego, 
Dos que recusam a morte do sonho, 

A liberdade da Terra e a Paz do campo tem um nome. 

Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela ousa 

nossas canções. (BRASI, 2002, ´p.25). 
 

O pensamento do autor Pedro Tierra (2002) indica que todos nós precisamos cuidar da 

“Mãe Terra”, por que é dela que nasce o alimento que dá vida a toda a humanidade, 

independente da classe social e das condições de vida de cada sujeito histórico. A Terra é a 

que dá vida a humanidade sobrevive neste planeta. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 
4.0 O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA - FOMEC/VC: - UM ORGANISMO DIALÓGICO E A PROPOSTA DE 

RESOLUÇÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

 
Neste capitulo apresento o Fórum Municipal de Educação do Campo em Vitória da 

Conquista – BA, como produto deste trabalho investigativo, oriundo de uma pesquisa que 

vislumbra contribuir para o avanço da Educação do Campo no município, uma vez que este 

organismo possa se constituir como mais um mecanismo de luta dos movimentos sociais que 

o integram, para assegurar a aplicabilidade das reivindicações dos lutadores e lutadoras do 

campo presentes na legislação educacional ainda não posto em prática pelos gestores 

públicos. O Fórum é, portanto, um produto deste mestrado que se constitui como instrumento 

de mobilização social para fiscalizar, monitorar, inferir e refletir sobre a Educação do Campo. 

Este foi o propósito e a finalidade da sua criação. 

 
4.1 – O Fórum Municipal de Educação do Campo de Vitória da Conquista – Ba. 

FOMEC/VC - Origem e Finalidade. 

 
A Educação do Campo é uma conquista de espaço no debate das políticas públicas 

educacionais no cenário brasileiro. Surge como resultado de uma luta nacional desencadeada 

pelos movimentos sociais do campo e da cidade, envolvendo a igreja, o sindicato e até 

organismos internacionais, que se constituíram em fórum de discussão pela construção de 

uma escola do campo vinculada aos processos de desenvolvimento e ao projeto de educação 

popular para Brasil. É, portanto, fruto da organização coletiva dos trabalhadores do campo, 

diante do desemprego e da precarização do trabalho, da ausência de condições materiais de 

sobrevivência, da política criminosa de fechamento das escolas do campo, do acentuado 

índice de analfabetismo no país e, principalmente, no meio rural, devido ao descaso dos 

governantes, que procuram tornar o mundo rural invisível, aos olhos do estado e da sociedade. 

Daí a importância da organização e da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras do 

campo para construir o movimento de luta “por uma educação básica no campo, que 

respeitassem a sua cultura, o modo de produzir a vida material e principalmente a sua 

identidade social”. 
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A ideia de criar um Fórum de discussões para refletir e intervir sobre a Educação do 

Campo em Vitória da Conquista, surge como objetivo do nosso projeto de pesquisa para a 

realização do mestrado profissional, no qual exigia que, ao final do curso, os seus mestrandos 

apresentassem um produto de intervenção à sociedade como resultado dos estudos realizados, 

sendo esta uma forma intervenção social, constituindo-se, portanto, como mais um organismo 

político e interventor na Educação do Campo. O seu embrião germina da necessidade de 

analisar e intervir sobre a educação que está sendo executada no campo, haja vista, que a 

maioria das escolas da rede, está localizada no meio rural deste município. 

Nesta perspectiva, a criação deste organismo político teve um significado duplamente 

especial. Primeiro, por ser um instrumento de luta e mobilização social para os defensores da 

Educação do Campo. Aqueles professores e militantes sociais que compreendem a 

importância da luta por uma educação básica no campo com qualidade. Segundo, por que este 

agrupamento, também se constituiu, como sujeito integrante na pesquisa, colaborando na 

coleta de dados e de informações, por meio de entrevistas, e catalogação de documentos 

oficiais, aplicação de questionários, bem como, nas reflexões dos resultados, fruto das  

análises documentais, conforme orienta a pesquisa-ação. Desde o primeiro momento da sua 

instituição enquanto fórum, até o momento final desta pesquisa, este grupo está se 

constituindo como um órgão de grande importância na luta pela implementação de uma 

educação que respeita o homem do campo no município de Vitória da Conquista. 

A palavra “Fórum” se define como um espaço de unificação entre a sociedade civil e o 

estado brasileiro, para reivindicar direitos da comunidade, fruto de deliberações realizadas em 

conferências educacionais, encontros, a nível nacional, estadual ou mesmo local. É portanto, 

um órgão político composto por vários setores organizados da sociedade civil e do estado. 

Existem vários fóruns de educação constituídos no Brasil e no mundo, devido a sua 

capacidade mobilizatória em reunir entidades de diferentes organismos sociais, que por meio 

de uma pauta política vem demonstrando os problemas existentes, e a necessidade da criação 

de uma força política interna para o coletivo (FONEC, 2010). 

O Fórum Nacional de Educação do Campo - FONEC (2010) foi instituído em uma 

reunião que aconteceu durante os dias 16 e 17 de agosto de 2010, com os movimentos e 

organizações sociais do campo e da Educação do Campo no Brasil. Além dos movimentos 
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sociais, sindicatos, contou-se também, com a participação de organismos internacionais, do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério de Educação.23 

A criação do Fórum Municipal de Educação em Vitória da Conquista ocorreu em 29 

de Março de 2016, por intermédio de uma Audiência Pública na Câmara Municipal de 

Vereadores, e contou com a participação de vários representantes da sociedade civil 

organizada como: o MST – Movimentos dos Sem Terra, o Sindicato do Magistério Municipal 

Público de Vitória da Conquista – SIMMP/VC e, de órgãos públicos municipais, como: 

Conselho Tutelar Rural, Conselho- CTR, Municipal de Educação – CME, Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, representante da Secretaria Municipal de Educação – 

SMED, Câmara Municipal de Vereadores - CMV e representante do Fórum Estadual de 

Educação do Campo da Bahia – FEEC/BA. Nesta Audiência foram apresentados dados sobre 

a Educação do Campo no referido município, fruto de pesquisas anteriores realizadas pelo 

GEPEMDEC, no período 2015/2016. Outras reflexões a respeito dessa modalidade de ensino 

foram feitas, em concordância com os dados apresentados sobre realidade rural do município, 

avaliando a importância desse organismo e da sua função social. Conforme relato no site da 

Câmara Municipal de Vereadores, (2016), declara que: 

 
O Fórum Municipal de Educação do Campo de Vitória da Conquista foi criado em 

29 de março de 2016, para se constituir enquanto 2grupo político e interventor, por 

meio de uma pesquisa em Educação do Campo, não é um organismo isolado. Ele faz 

parte de um conjunto de outros fóruns constituídos com a mesma finalidade. A de 

acompanhar, fiscalizar, propor, inferir sobre a Educação do Campo, nos diferentes 
espaços territoriais desse país. Atualmente, sua constituição legal já é prevista em 

leis com articulações de caráter nacional, estadual e Municipal, a exemplo do Fórum 

Municipal de Educação, previsto na lei 13.005 de 24 de junho de 2014, que propõe a 

criação de Fóruns Nacional, Estaduais e Municipais de Educação para acompanhar, 

monitorar e propor sobre os planos nacional, estaduais e municipais da Educação no 

território brasileiro. A Educação do campo foi tema de Audiência Pública realizada 

na tarde dessa terça-feira (29) na Câmara Municipal de Vitória da Conquista 

(CMVC) e contou com a participação de pessoas envolvidas com o tema proposto: 

Professora Fátima Moraes da UESB; Shirley Laurie, representando a secretaria 

municipal de educação; Professora Arlete Ramos, representando a UESC;  

Professora Luciene Silva; Edna Azevedo, do Conselho Municipal de Educação; José 

Ronaldo do MST; Geanne Oliveira representando o Sindicato dos Professores 
Municipais; Jocione Prado do Conselho Tutelar Rural; Professor João Pascoal, do 

Fórum Estadual de Educação do Campo; Karina Meira, do ProJovem urbano; José 

Carlos do conselho regional, além dos vereadores proponentes da sessão, Coriolano 

Moraes e Júlio Honorato ambos do PT.24 (ASCOM/ CMV, 201 

 
23 Informações colhida da carta de criação do FOMEC/2010, encontrada no site do fórum Nacional de Educação 

do Campo, disponível na internet. em www.forumnacionaleducaçãodocampo.com.br. Acesso em: em 20 de 

março de 2017. 
24 

As informações da citação foram extraídas do site da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, cujo 

endereço eletrônico é identificado como: http://www.camaravc.ba.gov.br/v2/educacao-no-campo-e-discutida- 

na-camara-de-vitoria-da-conquista/(Postado em 29/03/2016, 8h00). Acesso em: 08/01/2017, (ASCOM, 

CÂMARA, 2017). 

http://www.forumnacionaleducaçãodocampo.com.br/
http://www.camaravc.ba.gov.br/v2/educacao-no-campo-e-discutida-na-camara-de-vitoria-da-conquista/
http://www.camaravc.ba.gov.br/v2/educacao-no-campo-e-discutida-na-camara-de-vitoria-da-conquista/
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O Fórum Municipal de Educação do Campo de Vitória da Conquista – FOMEC/VC 

surge com a finalidade de acompanhar, fiscalizar, monitorar, intervir e propor soluções a 

respeito da Educação do Campo do município, além de seus membros também participar 

como sujeito pesquisador, em uma investigação cientifica, sobre a política de Educação 

Campo implementada neste município, a fim de acompanhar de perto a coleta dos 

documentos e informações para análises dos resultados visando propor ações políticas e 

pedagógicas que contribuam para a melhoria da Educação do Campo no município, por meio 

de uma resolução, atendendo aos objetivos propostos no projeto, a ser encaminhado ao 

Conselho Municipal de Educação local. As imagens da sua criação comprovam a existência 

deste organismo social, criado para este fim. Observem: 

 
Figura 01 – Criação do Fórum - Representando a mesa de Abertura na audiência 

pública que cria o Fórum Municipal de Educação do Campo em Vitória da Conquista – BA. 

com os participantes da sociedade civil organizada e representantes dos setores público. 

 
Audiência de Pública - Mesa de Abertura do Fórum em 29/03/2016. 

 

Fonte: ASCOM/VC, 2016 

 

 
Mestranda Prof. UESB Orientadora - UESC 

   

Fonte: (ASCOM/VC, 2016). Fonte: (ASCOM/VC, 2016). Fonte: (ASCOM/VC, 2016). 
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Representante do MST  Representante do CME/VC 

Regional  sudoeste – Bahia Conselho Municipal de Educação 

  

Fonte: (ASCOM/VC, 2016). Fonte: (ASCOM/VC, 2016). 

 

 
Representante do Conselho Tutelar Rural Vereador responsável pela 

de Vitória da   Conquista – Ba.  Audiência Pública. 

  

Fonte (ASCOM/VC, 2016). Fonte: (ASCOM/VC, 2016). 

 

 
Representante do SIMMP/VC Representante da SMED/VC 

Fonte: (ASCOM/VC, 2016). Fonte: (ASCOM/VC, 2016). 

 
 

Logo após a criação do FOMEC/VC, foi marcada a primeira reunião em 08 de abril de 

2016, para dar início aos trabalhos de reflexão sobre a Educação do Campo no município. 

Este encontro realizou- se na Casa 02 de Julho, sede do movimento da Consulta Popular ou 

“Levante Popular”, popularmente conhecido pelos seus integrantes. Estiveram presentes neste 

encontro o representante do Movimento dos Sem Terra, representante do SIMMP/VC, 

representante da UESB, e a professora da UESC, a orientadora da pesquisa. No encontro, 

discutiram sobre a importância deste Fórum para o município e sua ampliação em nível de 

território, na Regional Sudoeste, com ampla participação dos Movimentos Sociais, avaliaram 

de forma positiva a audiência pública responsável pela sua criação, bem como, pautaram a 
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necessidade de elaborar uma carta aberta para ser enviada aos movimentos e entidades 

públicas anunciado a importância deste grupo para o olhar investigativo sobre a Educação do 

Campo e seus processos formativos para os professores que atuam nesta modalidade de 

ensino, no município. 

Observa-se o interesse político e a vontade dos integrantes que acabaram de formar o 

grupo, em envolver-se nos trabalhos do Fórum e dar prosseguimento ao desenvolvimento das 

ações investigativas, e interventivas que chamam atenção da sociedade para o problema da 

educação das famílias camponesas, devido a sua omissão com relação a legislação nacional, 

que normatizam esta modalidade de ensino. Neste encontro uma nova reunião foi agendada 

para o dia 19/04/16, a qual aconteceu no Sindicato do Magistério Municipal Público- 

SIMMP/VC, para tratar da possível intervenção deste sindicato no processo de formação dos 

professores que lecionam em escolas do campo, coordenados pela Secretaria Municipal de 

Educação – SMED/VC. Há, portanto, a preocupação dos seus dirigentes não apenas de colher 

resultados de pesquisa, mas, principalmente, intervir com qualidade nesta realidade 

educacional, conforme demonstrada imagem abaixo25 (FONEC/VC, 2016). 

 
Figura 02 - Reunião do Fórum com o Sindicato dos Professores Municipais. 

 

 
Fonte: (SIMMP, 2016) 

 
 

Este foi um momento importante para o reconhecimento e fortalecimento do Fórum 

enquanto agrupamento político voltado para a educação do campo no município. Os 

participantes salientaram a importância e o trabalho social e político expressando: “Que este 

fórum, a partir desse momento se torne a voz dos sujeitos do campo. Os educadores que 

atuam no campo precisam de formação específica para compreender e atuar no espaço rural”. 

A professora representante da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, no uso 

25 Informações extraídas da ata de reunião realizada em 08/04/2016, do Fórum Municipal de Educação do 

Campo em Vitória da Conquista – Bahia. (FOMEC/VC, 2016) 
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da palavra reafirmou a importância da criação desta organização para “[...] criar uma força 

mobilizatória, em nível de município, a fim de lutar pela formação dos professores. “Não se 

pretende fazer algo de cima para baixo”, a universidade está seguindo a lógica de ouvir os 

movimentos sociais [...]”. Ainda segundo a professora, “[...] não se pode levar a educação do 

campo sem dialogar com os sujeitos que se inserem nessa realidade [...]” (FOMEC, 2016). 

O diretor do SIMMP/VC, também reconhecendo a importância de trabalho via Fórum, 

enfatizando suas reflexões sobre a educação no século XXI, expõe sua opinião, afirmando 

que: 

“[...] é preciso pensar uma proposta de /educação do campo voltada para o homem do 

campo, que se pense o homem do campo na sua totalidade, pois não há uma política 

para o homem do campo neste município. Este fórum vai abrir um novo caminho, um 

novo momento para a /Educação do Campo no município. [...]” (FOMEC, 2016). 

 

Além da preocupação com a formação continuada dos professores fora discutido 

também nessa reunião, as necessidades do homem do campo, como se verifica na fala da 

representante da CEDASB – Centro de Convivência e Desenvolvimento Agroecológico, 

também presente, que integra este sujeito coletivo, informando que, enquanto ONG, eles 

fazem um trabalho de assistência ao homem do campo, com o Programa Água para Todos, 

instalando cisternas em regiões semiáridas. Todos os presentes apresentaram suas 

preocupações com as contradições, ainda muito presentes no território do sudoeste baiano, 

onde vivem as famílias camponesas, local da nossa pesquisa. 

Atendendo ao encaminhamento dado na penúltima reunião, foi escrita uma Carta 

Aberta proposta e apresentada no I fórum Territorial do Sudoeste Baiano, organizado pelo 

programa de extensão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sobre a iniciativa da 

professora e Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo - 

GEPEC. A carta informa sobre a criação do Fórum municipal, nosso produto da pesquisa, 

apresenta ainda o conjunto de leis que legitima a Educação do Campo no país, menciona a 

necessidade de acompanhar a Educação do Campo no município em questão e sugere, ainda,  

a criação do Fórum Territorial do Sudoeste Baiano, que, consequentemente, foi criado neste 

encontro, por iniciativa dos participantes deste I Fórum Territorial do Sudoeste Baiano, 

coordenado pela referida professora da UESB, realizado entre os dias 15 e 16 de Abril de 

2016. 

Durante o ano de 2016 realizamos várias reuniões visando ampliar as informações 

sobre o Fórum, bem como, apresentar os novos integrantes que apareciam a cada nova 
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reunião, conforme a tomada de conhecimento sobre a existência do Fórum, a saber: o 

representante da Associação Cultural de Agentes Pastoral Negro - APNs e do Conselho 

Quilombolas, Movimento Negro Unificado - MNU do Município. Estes se fizeram presente 

numa reunião na qual estava como ponto de pauta: a eleição de uma coordenação geral para o 

Fórum, apresentação do nosso Projeto de Pesquisa, a organização de um momento de 

formação em Agroecologia e Educação do Campo, para os integrantes do Fórum, envolvendo 

os diferentes lideranças dos Movimentos Sociais e Educadores do Campo. A reunião 

objetivava que todos os sujeitos tomassem conhecimento desse processo de investigação, que 

seria executado com a participação dos membros integrantes do Fórum visando contribuir na 

formação dos educadores e lideranças, sobre o tema Agroecologia e sua relação com a 

Educação no Campo. As ações propostas no projeto vêm sendo cuidadosamente realizadas 

durante o desenvolvimento da pesquisa, de forma que garanta o envolvimento de todos os 

participantes. 

Este encontro de formação ficou sobre a responsabilidade de uma comissão mista 

retirada no momento do planejamento, coordenada pelo Grupo de Pesquisas em Educação do 

Campo - GEPEC, sob a responsabilidade da UESB, e realizada no dia 17 de dezembro de 

2016, no Sítio Sul, localizado nas imediações do conjunto habitacional URBIS VI. O 

momento foi muito rico de acordo com a avaliação dos participantes, trouxe informações 

sobre agroecologia, onde a teoria e prática fizeram parte das discussões. 

Figura 03 - Encontro de Formação com militantes e educadores do campo Sitio Sul 

em 17 de Dezembro de 2016. 

Fonte: (Encontro de Formação, 2017) 
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Fonte: (Encontro de formação, 2017). 

 

Conforme dito anteriormente, os procedimentos metodológicos exigidos para essa 

investigação é a Pesquisa-ação, numa perspectiva dialógica e dialética, envolvendo a ação- 

reflexão-ação, a fim de diagnosticar a situação real da política educacional do campo em 

Vitória da Conquista. Como orienta Esteban (2010). [...] a pesquisa-ação traz uma visão 

emancipatória e crítica da realidade e contribui para a reflexão sistemática sobre a prática 

social e educacional com vistas a sua melhoria e mudanças, tanto pessoal como social [...]. E 

Thiollent (2011), que também define esta abordagem como a que mais se aproxima do 

materialismo histórico pelo envolvimento integral e espontâneo de um grupo, em que os seus 

membros, ao mesmo tempo em que é sujeito de ação é também objeto de observação, num 

determinado processo de investigação, proporcionando-lhes conhecimento e uma nova 

consciência da realidade pesquisada. 

A apresentação do projeto foi realizada em dois momentos. Primeiro de forma oral, na 

sede do MST, numa reunião ampliada com a participação de várias representações sociais, 

como MPA- Movimento dos Pequenos Produtores Rurais, MTD - Movimento dos Sem Tetos, 

MST- Movimento dos Sem Terra SEDASB - Secretaria e Desenvolvimento e Assistência ao 

Semiárido Baiano, GEPEC – Grupo de Pesquisa em Educação do Campo. Neste momento 

explicamos a todos os presentes, sobre a pesquisa, bem como, a importância da participação 

dos seus integrantes neste processo, como sujeitos interlocutores e colaboradores da pesquisa, 

dada a possibilidade formação de ampliação de conhecimento, ao mesmo tempo.Outro 

momento de apresentação aconteceu na UESB, com o envolvimento da coordenação do grupo 

de pesquisa GEPEC, o que se constituiu também, um momento importante, não apenas pelo 

local da reunião, a universidade, mas pelo fortalecimento da identidade social do Fórum, que 

a cada momento, recebe novos membros interessados em participar das reuniões e se integrar 

ao grupo. 

Ao iniciar a segunda fase da pesquisa, qual seja, a elaboração da Resolução Municipal 

de Educação do Campo, foi feita uma agenda com os sujeitos escolhidos para serem 



137 
 

 

 

 

entrevistados, momento no qual se faz necessário a composição de uma comissão com os 

integrantes do Fórum para dar início a coleta de tais dados. 

Era um processo de ação-reflexão-ação, portanto dialógico, uma vez que a 

pesquisadora colhia os dados juntamente com o Fórum, e reelaboravam coletivamente, 

observando as questões teóricas, bem como, a legislação da educação do campo. Só então, 

depois da coleta de dados e dos estudos, foi elaborada a Resolução Municipal de Educação, 

sendo necessária a realização de três reuniões convocadas para análise e avaliação das 

propostas elaboradas, pelos integrantes. A primeira, na qual aconteceu a elaboração da 

primeira versão da proposta de Resolução; na segunda, foi elaborada uma segunda versão  

com as alterações propostas pelo Fórum, na qual foram feitas novas correções e aprovada 

como documento final; e na terceira versão, depois de corrigidas as alterações fora 

apresentada aos gestores da Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra nesse texto, 

no item 4.3. 

Concluída a elaboração da Resolução foi encaminhado um ofício, ao gabinete do 

Secretário Municipal de Educação (conforme anexo), solicitando uma reunião com os 

respectivos gestores para apresentação da proposta, entretanto, não obtivemos resposta deste 

ofício. Nesse sentido, visando dar celeridade ao processo, articulamos a ida de integrantes da 

coordenação do Fórum para cobrar uma resposta dos gestores. Após essa mobilização, a 

assessoria do gabinete do secretário possibilitou uma conversa entre a coordenação do Fórum 

e a sua pessoa, onde foi colocada a importância da proposta de Resolução para educação do 

campo do município. A partir deste momento foi possível agendar a data de apresentação do 

documento em discussão, e, enfim, a reunião foi realizada com a presença dos coordenadores 

do Núcleo Pedagógico da SMED, além de representantes do gabinete do Secretário, do 

Conselho Municipal de Educação, da professora orientadora da pesquisa e membros 

integrantes do Fórum. O planejamento para a realização desse momento com a SMED foi 

realizado em um encontro prévio com a participação dos integrantes do Fórum para se 

organizarem em torno da apresentação da proposta de resolução. Essa reunião de 

planejamento aconteceu com a participação do SIMMP/VC, MST, GEPEC, a pesquisadora e 

sua orientadora. Neste momento discutiram-se as estratégias de apresentação e defesa do 

documento. 

A dinâmica para elaboração da minuta de Resolução ocorreu através de reuniões com 

os integrantes do Fórum, no qual foi feito vários encontros para discutir sobre a construção 

deste documento. Num primeiro momento, as análises da legislação bem como, outros 
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marcos normativos que tratam da Educação do Campo em nível Nacional, Estadual e 

Municipal para que se apropriasse do conhecimento, princípios e procedimentos contidos em 

cada um destes dispositivo legal para subsidiar na, elaboração de um documento propositivo 

visando preencher as lacunas observadas na Resolução referente a Educação do Campo no 

Município. No segundo momento, foi feito analise das legislações que orientam as escolas do 

campo e por fim, num terceiro momento os integrantes do fórum, após se apropriar do 

conhecimento necessário deu início a elaboração de uma nova resolução que direcionasse a 

Educação do Campo no município pesquisado respeitando as normas das Diretrizes 

Operacionais (03/04/2002) e atendesse aos direitos sociais dos cidadãos campesinos. 

Em 15 de Março e 2017, a proposta de Resolução para Educação do Campo no 

município foi apresentada à Secretaria Municipal de Educação com a presença dos 

coordenadores do Núcleo Pedagógico, a Coordenação geral do Núcleo, do Vice-presidente do 

Conselho Municipal de Educação, Diretora das Escolas Nucleadas da zona rural, integrantes 

do FOMEC/VC, representados pelo MST, e pelo GEPEC, a pesquisadora e a professora da 

UESC, que orienta este trabalho de pesquisa. Este foi um momento importante para os 

membros do Fórum e a pesquisadora, vez que todo o trabalho de coleta de dados, análises e 

elaboração se resumia nesta Resolução. Ali começava os primeiros passos da intervenção e 

sua contribuição para amenizar as contradições existentes na prática educacional para a 

população do meio rural. 

Antes de apresentar a proposta, a professora, orientadora da pesquisa, fez uma 

exposição oral com a utilização de Slides, sobre o panorama das políticas públicas para a 

Educação do Campo, visando chamar atenção para os equívocos que o município está 

cometendo quando desrespeita a legislação que orienta esta modalidade de ensino. Em 

seguida, a proposta foi apresentada. Durante a sua exposição houve depoimentos, 

questionamentos, sugestões de alteração em alguns dos seus dispositivos e novas sugestões, 

que devido a sua coerência logo foram acatadas. Dentre as observações feitas pelos 

participantes na reunião destaca-se a fala e alguns a exemplo de um membro do Conselho 

Municipal de Educação expressando que: 

“[...] Essa pesquisa é muito importante para o município por que ela pode direcionar 
a Secretaria de Educação na elaboração da sua proposta pedagógica coerente para a 

zona rural. Nunca houve de fato uma proposta pedagógica neste município, com 

estes objetivos. Mas nós já trabalhamos como alguns destes critérios que está ai, 

nesta pesquisa, lá atrás, até 1995, quando existia um calendário diferenciado na rede 

que atendia as três realidades, região do café, da caatinga e da zona urbana, quando 

o professor ficava a semana toda na zona rural, quando os alunos tinham o maior 
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índice de aprovação. Atualmente esta tudo diferente, parece que o campo deixou de 

existir [...].” (Membro do CME, 2016). 

 
 

Outro depoimento significativo e coerente com as discussões sobre a apresentação dos 

dados da pesquisa foi a de um membro da coordenação pedagógica do município quando 

relata que: 

“[...] eu me lembro dessa realidade que se está falando. Eu sou da zona rural. Nasci, 

me criei e construir família por lá. Só sair para estudar e quando fui convidada para 

trabalhar numa escola urbana. Lá era a região do café e as aulas começavam em 

julho e iria até maior do ano seguinte, não atrapalhava o trabalho da colheita do café. 

Naquela época ainda se respeitavam a cultura do camponês. Hoje não vejo mais 

isso! Essa pesquisa vai nos ajudar muito a compreender o campo, a pensar numa 

proposta de educação para essa realidade, pois confesso que ainda preciso estudar 

para compreender esse novo modelo de educação. Mas o que não nos falta é vontade 

e coragem. A gente aqui no núcleo pedagógico, estamos fazendo levantamento do 
que tem escrito de proposta e do que não existe. Não encontramos nada. Vamos ter 

que partir do zero. este momento de apresentação dessa pesquisa foi muito 

importante para nos orientar, indicar por onde vamos começar na educação do 

campo. [...]” ( Coordenadora Pedagógica do Núcleo, SMED, 2017). 

 
 

Ainda sobre as informações apresentadas sobre o município, outra coordenadora do 

núcleo pedagógico, dialogando com o conhecimento apreendido no momento, demonstrando 

o seu interesse e entusiasmo pela pesquisa realizada elucidou que: 

“[...] Este momento foi riquíssimo para mim, isto que ouvimos aqui é tudo que a 

gente estava precisando saber para dar um ponta pé inicial na elaboração de uma 

nova proposta que oriente os professores que ensinam na zona rural . A resolução já 

está pronta, é só a gente seguir estas orientações , os procedimentos e os princípios 

já estão bem explícitos. Agora é só da o ponta pé inicial. Parabenizo a vocês por  

este trabalho que irá contribuir, aliás, já está  contribuindo com a educação do  

campo no município. Este momento tão lúcido que estamos vivenciando [...]” 

(Coordenadora do Núcleo Pedagógico, SMED, 2017). 

 
 

Ao se referir sobre a política de Educação Infantil no campo outra participante da 

reunião assumiu a palavra informando que: 

[...] Quero parabenizar a pesquisadora pelo trabalho de pesquisa de tamanha 

relevância para o nosso município e pela coerência das informações. Assim que 

assumimos o núcleo pedagógico a nossa preocupação, enquanto coordenadora do 

núcleo, que iria começar a pensar a Educação Infantil para a rede municipal, era 

saber o que tínhamos de concreto para esse nível de ensino. E realmente, ficamos 

chocados quando vimos que a zona rural não era assistida com a educação de zero a 

quatro anos. Algumas escolas apenas, trabalham com a educação infantil, a partir de 
cinco anos, mas um número muito pequeno. E este conhecimento e informações 

concretas, que vocês estão nos apresentando, vai nos ajudar muito a desenhar uma 

proposta para a Educação Infantil, que por sinal já estamos começando a organizar 

informações, para escrever uma proposta e encaminhar para o Conselho Municipal 

até maio deste na, pois temos urgência neste processo [...]”. 
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Também houvera algumas considerações que soarem como tom de criticidade ao se 

referir sobre as denuncias que o sindicato fazia sobre rotina pedagógica na rede, no relato de 

uma coordenadora pedagógica presentes na reunião quando certifica que: 

[...] Para mim o que vocês estão trazendo não é muito novo. Tudo isso a gente vem 

falando por dentro do sindicato, das assembleias há muito tempo. Mas ninguém 

nunca quis nos ouvir. Achavam que era balela, críticas vazias!. O que vocês fizeram 

foi oficializar o que nos já conhecíamos e denunciava. O importante de tudo isso é 

que agora estes dados estão concretizados em documentos. A Secretaria de 

Educação não vai poder fugir das suas responsabilidades de dar um direcionamento 

conforme previsto nas leis educacionais. Por isso é importante que se faça pesquisa 

na rede para a gente conhecer melhor a nossa realidade de ensino. Mas eu 
parabenizo vocês por este trabalho, que deu corpo e alma a nossa fala, enquanto 

professora, quando atuava nas escolas rurais [...] (Coordenadora Pedagógica, SMED, 

2017). 

Ao término das discussões, que por sinal foram muito significativas para o momento, 

devido as suas concordâncias, discordâncias e novas proposições sugeridas como a inclusão 

de um artigo que trata da questão de gênero, sobretudo no trato sobre a mulher, que segundo 

um dos coordenadores presentes, informa que não consta no documento apresentado. O 

questionamento foi explicado afirmando que conteúdo está previsto em seu artigo 5ª, inciso II 

quando exige o respeito “a diversidade do campo em todos os seus aspectos” tratado da 

diversidade cultural, mas que poderia ser complementado para tornar mais coerente com esta 

realidade de ensino. Finalmente a proposta de Resolução foi entregue à SMED e protocolado 

pela coordenação do Fórum, o qual se colocou à disposição para um novo momento de 

exposição caso fosse necessário. 

Figura 04 – Apresentação da proposta de Resolução sobre Educação do Campo na 

sala do Conselho Municipal de Educação da SMED. 

- 
 

Fonte: CME, 2017 
 

Além da socialização da proposta de Resolução, neste espaço, outros locais como o 

Sindicato do Magistério Municipal e o Conselho Tutelar também nos solicitaram uma 
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exposição do documento, entendemos que os mesmos representam espaços políticos 

importantes de grande mobilização e representação social na cidade. Por isso, faremos essa 

atividade enquanto Fórum, porém, tais momentos não serão discutidos nesse texto, uma vez 

que os solicitantes não são sujeitos da nossa pesquisa. 

Além da proposta de Resolução, o projeto prevê a formação continuada para os 

integrantes do Fórum como parte da pesquisa-ação. Essa formação aconteceu, em dois 

momentos, sendo o primeiro no Sítio Sul, conforme explicitado anteriormente; e o segundo 

momento, aconteceu depois da elaboração e apresentação da Resolução, no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais - STR/VC, no qual foi realizada uma reflexão sobre o tema: Políticas 

Públicas para a Educação do Campo e o Agronegócio. Neste encontro estavam presentes 

membros do MST, Conselho Tutelar Rural, militantes do sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Educadores das Escolas de Assentamentos, Representante da Central de Associações de áreas 

dos Pequenos Produtores e de Assentamentos Rurais de Vitória da Conquista, representante 

da CEDASB, Representante do GEPEC/UESB, pesquisadores e outras lideranças das 

comunidades rurais. Nesse momento foi realizado um aprofundamento teórico sobre a 

legislação educacional do campo, bem como, outras reflexões sobre a interferência do 

capitalismo no processo de formação dos cidadãos brasileiros a partir da lógica do capital. A 

imagem abaixo ilustra esse momento. 

Figura 05 – Momento de formação sobre Políticas Públicas para Educação do Campo 

e o Agronegócio, com os integrantes do FOMEC no sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Vitória da conquista, em 29/03/2017. 

 

 
 

 

Fonte: (FOMEC/VC, 2017). 

 

Contextualizando sobre Educação do Campo, a ministrante chamou a atenção sobre a 

dicotomia entre os termos Urbano e Rural, Educação x Trabalho, Campo x Cidade, conceitos 
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que estão presentes no projeto de sociedade pensado pelo capitalismo. Durante as reflexões 

sobre a identidade camponesa algumas intervenções foram feitas por partes dos participantes 

deste encontro. Algumas destas falas traziam as seguintes expressões: “[...] a própria escola 

hoje é o exemplo disso. As professoras de hoje, que estão nas escolas do campo, chegam para 

o aluno e fala assim: você quer ficar igual a seu pai, puxando enxada a vida toda? [...]” (Fala 

de um diretor sindical dos STR/VC). A coordenadora do Conselho Tutelar Rural, em suas 

análises afirma que a “própria violência que está chegando ao campo são marcas do processo 

de uma cultura urbana”. Outra diretora sindical e moradora da zona rural relata o caso de sua 

filha que sofreu bulling na escola por ser camponesa, dizendo: 

“[...] minha filha, com 19 anos sofria critica na escola, pelos colegas quando foi pro 

ensino médio, só porque ela ajudava o pai a tocar o rebanho. Chamava-a  de 

vaqueira do campo. Ai ela dizia para seus colegas: - eu tenho orgulho de ser 

vaqueira e poder ajudar o meu pai, a tocar o que ele ganhou com muita luta [...]”. 
(Membro do Fórum – FOMEC, 2017). 

 
Verifica-se, portanto, o desrespeito cultural, a prática do crime, de preconceito, o 

machismo, a desvalorização do trabalho do homem do campo expresso por estes 

pensamentos, o que denota a falta de formação de uma grande parte população urbana e do 

seu desconhecimento sobre a grandeza dos saberes e experiências vivenciadas e 

experimentadas dos povos campesinos. 

 

Figura 06 - Encontro de Formação com os integrantes do Fórum e convidados. 

Fonte: (FOMEC/VC, 2017). 

 

Após a exposição de conhecimentos, muitas sugestões foram dadas pelos 

participantes do Fórum visando a continuidade dos trabalhos do mesmo no intuito de levar as 

análises sobre a Educação do Campo a outras pessoas que são líderes nas comunidades 
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camponesas, aos educadores, à comunidade para que fiquem cientes do trabalho de 

conscientização que ainda precisa ser feito, bem como socializar a proposta de educação 

campesina que já existe, a partir desta pesquisa, e com a colaboração de todos que integram 

este organismo político. 

As ações propostas pelos membros presentes no II Encontro de formação para os 

integrantes do Fórum Municipal de Educação foram as seguintes: 

• - O Fórum deverá acrescentar com uma de suas funções assessorar os movimentos 

sociais sobre a Educação do Campo, bem como na elaboração dos Projetos Políticos 

Pedagógicos para as Escolas do Campo; 

• - Construir uma agenda de formação para professores e as lideranças das comunidades 

rurais; 

• - Construir um dia de luta em prol da Educação do Campo; 
 

• - Construir um encontro com os educadores do Campo no município; 

• - Mobilizar contra o fechamento das escolas e sobre o fim das classes Multisseriadas 

no campo. 

 
Constata-se nestas propostas a importância da luta, por meio deste coletivo, para 

atender as demandas ainda complexas que traz intensas adversidades políticas, o que exigem 

um processo organizativo e mobilizatório além de uma consciência social de totalidade que 

nos possibilitem seguir na direção das contradições determinantes e dicotômicas entre campo 

e cidade. Uma luta em busca de uma sociedade sem preconceito, sem violência, onde todos 

possam se garantir no trabalho e assegurar uma vida digna com oportunidades iguais, para os 

sujeitos que vivem e trabalham no campo e na cidade. 

Importa envolver-se em ações políticas que impeçam o avanço do agronegócio no 

campo, principalmente, quando a política do capital põe em risco a comunidade camponesa, 

expulsando-a de suas terras, do seu convívio social e colocando-a em extinção. Como já está 

acontecendo na realidade atual, devido ao processo mobilidade do homem do campo e o seu 

retorno às cidades em busca de sobrevivência, lutando por uma vida decente, sem exploração, 

sem alienação, em condições de igualdade social. 

Essa consciência nos conduz ao pensamento de Marx, e Engels com seus conceitos 

teóricos reais e contemporâneos impulsionando a retomada de novas concepções que 

fortaleçam em cada sujeito social e político, capacitando-os para as lutas e mobilizações, para 
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edificação de uma de um espaço social que ofereça uma vida mais digna para todos. Portanto, 

verifica-se que as contradições determinantes da sociedade capitalista, pensada por Marx e 

Engels, são contemporâneas como se observa nestas reflexões de Marx (1981), quando 

elucida: 

“[...] não é bastante que de um lado se apresentem as condições materiais do 

trabalho, sob a forma de capital, e de outro lado homens que nada mais têm para 

vender senão a sua forma de trabalho. Não basta tampouco que se os constranja pela 

força a vender-se voluntariamente. No desenvolvimento da produção capitalista 
formar-se uma classe cada dia mais numerosa de trabalhadores que, graças à 

educação, tradição, e costumes, suportam as exigências do regime tão 

espontaneamente como as estações. [...]” (MARK, 1981, p. 64). 

 
 

Há uma constatação em que, numa sociedade de classes onde os que detêm os meios 

de produção, são também os que mantêm sob o controle não apenas as relações de troca no 

mercado de trabalho, mas também o controle ideológico, buscando a conformidade da 

situação vivida pela classe trabalhadora, contudo, graças ao processo de formação de uma 

consciência social com reflexo no trabalho, na educação e nos processos culturais, estes 

trabalhadores conseguem escapar da total alienação do qual são subordinados. 

A proposta de resolução para Educação do Campo em Vitória da Conquista-Ba, foi 

apresentada pelos componentes deste Fórum e, apreciado pelos membros conselheiros, numa 

reunião realizada em 09/08/2017, solicitada anteriormente por meio de ofício, que após 

apreciação dos integrantes, emitiram opiniões favoráveis a pesquisa e a  proposta  de 

resolução propondo em momento posterior apresentar um parecer sobre o seu conteúdo e sua 

coerência sobre o conteúdo discutido em reunião. 

Os membros presentes totalizando um número de 13 (treze) conselheiros 

representavam diferentes órgãos oficiais, movimentos sociais e setores públicos, como: 

Representante do setor Pedagógico, Estatístico e Legalização da Secretaria Municipal de 

Educação, a Subsecretária Municipal, a Diretora das Escolas Nucleadas Rurais, Representante 

da Associação de Profissionais Estaduais da Bahia – Associação dos Professores Licenciados 

do Brasil – seção da Bahia -, conhecida como APLB- sindicato, representante da Associação 

Conquistense de Integração dos Deficientes – ACID, representante do Conselho Tutelar Rural 

– CTR, além de outros. Alguns destes órgãos são também integrantes do Fórum Municipal de 

Educação do Campo, como Sindicatos dos Professores Municipais, Conselho Tutelar Rural, 

Também estiveram presentes estudantes de medicina como visitantes nesta sessão, conforme 

apresentam as imagens. 
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Figura 07 – Reunião com o Conselho Municipal de Educação para apresentação da 

proposta de Resolução que orienta a Educação nas Escolas do Campo no município. 

 
 

Fonte: (CME, 2017) 

 
 

Ao término da apresentação do projeto de pesquisa juntamente com a resolução, a 

plenária sinalizou de forma favorável aos resultados apresentados tecendo alguns comentários 

acrescidos de considerações positivas a respeito da investigação realizada no município, que 

na opinião de alguns terá grande relevância social e muito significativa para rede de ensino, 

uma vez que a pesquisa poderá nortear as ações pedagógicas, a partir dos seus resultados 

apresentados neste Conselho. O conselheiro representante do Sindicato do Magistério 

Municipal Público – SIMMP em sua exposição salientou que: 

 

[...] O que vejo aqui neste momento é materialização do discurso do professor em 

assembleia. Há anos que a gente em denunciando sobre a ausência de uma proposta 

pedagógica na rede municipal, sobre a precariedade do transporte escolar para 

alunos e professores a realidade de ensino e formação do professor e ninguém nos 
ouvia. Agora com esta pesquisa, quero ver como é que a Secretaria vai agir. Os 

dados estão aí, a olho nu, para quem quiser ver. Não podem mais ocultar a verdade e 

omitir [...]. (comentário do membro do CME, 09/08/2017). 

] 

Outro membro do Conselho Municipal representante das Escolas Nucleadas Rurais, 

afirma que esta pesquisa está trazendo uma grande contribuição para a rede municipal de 

ensino e certificou que: 

[...] participei da primeira apresentação dessa pesquisa em Março, aqui na SMED, e 

a partir dessas informações eu tive um novo olhar para a zona rural. As Escolas 

nucleadas já avançaram no seu trabalho pedagógico. Agora nos temos uma proposta 

para as classes Multisseriadas, que já está sendo colocada em prática, desde o mês  

de abril, deste ano, e dois coordenadores pedagógicos que antes não tinha que para a 

gente isso é um avanço [...] (Comentário da Diretora das Escolas Nucleadas Rural 

CME, em 09/08/2017). 

 

A Coordenadora do Núcleo Pedagógico em seu depoimento, também afirmou que o 

setor pedagógico já vem acenando com algumas alterações no seu organograma. Segundo a 
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coordenadora, atualmente já existe uma pessoa para acompanhar a diversidade cultural na 

rede de ensino. Segundo a coordenadora, “o pedagógico já tem hoje uma pessoa para pensar a 

educação daqueles considerados diferentes, que tem outras culturas, para acompanhar a 

diversidade cultural dos quilombolas, dos indígenas, dos homossexuais e outros.” 

(Comentário da coordenadora do Núcleo Pedagógico da SMED, em reunião no CME, em 

09/08/2017). 

Os relatos dos conselheiros demonstram que esta pesquisa já está contribuindo com 

seus reflexos positivos na política educacional, ampliando a compreensão sobre a Educação 

do Campo, a partir dos resultados, já apresentados previamente, à Secretaria Municipal de 

Educação. Os efeitos positivos vêm exercendo influências nas ações pedagógicas 

implementadas pelo governo atual, quando afirmam sobre a implementação de uma proposta 

para as classes Multisseriadas, a inserção de coordenadores pedagógicos para acompanhar as 

Escolas Nucleadas Rurais e a recriação do núcleo da Diversidade Cultural para acompanhar a 

educação das comunidades quilombolas na rede. O que não significa ainda um sinal de 

avanço na Educação do Campo no município, como prevê as Diretrizes, mas acena para uma 

perspectiva de mudança na postura pedagógica dos gestores que estão à frente da política 

educacional no município, quando propõe algumas alterações nas ações pedagógicas 

estruturantes que vem sendo executadas na rede de ensino, a partir do novo projeto 

educacional que vem sendo desenhado pelo novo gestor público. 

Inconformados com o número alto de fechamento das escolas do município, os 

integrantes do Fórum em reunião, decidiram apresentar uma denúncia à União do Conselho 

Nacional de Educação – UNCME, o que foi feito por meio de uma correspondência enviada 

por e-mail, solicitando apoio o orientação para proceder diante da política de fechamento das 

escolas no município. O documento foi enviado em 14/08/2017, (conforme anexo 08) e 

dirigido à presidente do órgão responsável, que logo acenou positivamente, com uma 

mensagem informal encaminhada ao mesmo endereço eletrônico da pessoa responsável pelo 

envio do documento, comunicando que a denúncia foi aceita e, após averiguação da denúncia, 

seria apresentada aos membros da UNCME, e, posteriormente oficializaria uma resposta com 

orientações plausível aos membros do Fórum, para novas ações coerentes e responsáveis no 

município citado. 

 
4.2 - A Proposta de Resolução para a Educação do Campo em Vitória da 

Conquista 
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Esta proposta foi elaborada pelos integrantes do Fórum Municipal de Educação do 

Campo, criado em 2017, fruto dos resultados de pesquisa realizada numa abordagem 

metodológica baseada na pesquisa–ação. 

Sua finalidade é acompanhar e envolver- se na prática da pesquisa, colocando em prática o 

propósito de investigar sobre a implementação da Política de Educação do Campo neste 

município bem como, analisar os dados coletados e por fim, elaborar uma proposta de 

resolução. Esta tem a pretensão de auxiliar na superação das contradições existentes nas leis 

educacionais editadas pelo município, que se distanciam da legislação nacional. As 

contradições verificadas encontram-se nos diferentes documentos analisados e, 

especificamente na resolução municipal vigente: “a Resolução nº 10 de Setembro de 2009, 

elaborada pelo Conselho Municipal de Educação, que orienta o Ensino Fundamental de nove 

anos da rede de ensino”, conforme documento no anexo de nº 01, apresentado ao final deste 

trabalho, constatados nos diferentes documentos coletados e analisados que comprovam sua 

execução, através da política municipal. 

Para elaboração desta Resolução tomamos como base estudos aprofundado sobre a 

legislação nacional, e estadual e municipal sobre a Educação no território brasileiro, a 

exemplo da Constituição Federal, em seu artigo 205; a Lei de Diretrizes e Bases  – LDB, lei  

nº 9394/96, baseando-se em seus artigos 23, 25,26 e 28; A legislação que orientam 

especificamente a Educação do Campo, como: o Parecer n. 036/2001, que traz um relato 

histórico sobre a educação rural nas constituições anteriores, e como ela ainda, é vista no  

país; as Diretrizes Operacionais para a educação básica nas escola do campo; a Resolução de 

nº 01 de 2002, que orienta a Educação Básica do Campo e a de nº 02 de 2008, que altera a 

resolução de 2002, com acréscimo do dispositivo que legitimam o Ensino Superior;  o 

Decreto 7.352/2010, que orienta os estados e municípios na elaboração de propostas e 

diretrizes para as escolas do campo; a lei 12.960/2014 que proíbe o fechamento das escolas  

no campo e dá outras providências. Tomamos como base também, as diretrizes estaduais de 

Educação do Campo a lei 103/2015. Quanto a legislação municipal, buscamos referências na 

lei nº 1.506/2008 que trata do Plano Municipal de Educação para o decênio 2008/2018, ainda 

em vigor e o Regimento Unificado das Escolas, que orienta o ensino da rede municipal e 

estabelece a sua organização nas escolas, de acordo com o seu sistema educacional. 

Este conhecimento contribuiu para elaborar coletivamente a proposta de resolução que 

trata sobre diretrizes, no intuito de que esta possa ajudar a orientar o gestor municipal da 

Secretaria Municipal de Educação no que se refere à educação do campo. Aprovar esse 
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documento para o município significa assumir um compromisso de elaborar ou reelaborar a 

proposta de educação para os povos do campo neste município, de forma legítima conforme 

legislação nacional. Os dados coletados evidenciaram que o conjunto de leis que orientam a 

educação do campo no município não está em conformidade com a legislação que direciona a 

educação do campo nos estados e municípios no território nacional, daí a importância dessa 

resolução para o gestor municipal. 

A referida Resolução é composta por 17 artigos acompanhados de incisos que 

complementam as concepções legais que legitimam e orientam a educação para as populações 

camponesas. Tais dispositivos visam preencher as lacunas e corrigir as contradições buscando 

atender a legislação e os objetivos desta pesquisa, bem como, aos reais anseios das 

comunidades rurais, conquistados por meio de conflitos sociais e lutas ideológicas acirradas 

em momentos conjunturais complexos, travadas no seio da sociedade, em busca de políticas 

públicas educacionais que fortaleçam a identidade, a cultura e o trabalho das famílias 

residentes no campo. 

As lacunas encontradas na Resolução municipal. CME/Resolução n. 010/2006, (CME, 

2006), em confronto com as de origem nacional e estadual resultaram na elaboração de uma 

nova proposta que preenchessem as lacunas existentes e normatizar a Educação do Campo no 

município, que, posteriormente, foi apresentada ao Conselho Municipal de Educação de 

Vitória da Conquista, com a finalidade de atender aos direitos e incluir o homem do campo na 

pauta de discussões no projeto educacional deste município. 

A apresentação do projeto de pesquisa juntamente com a resolução que visa orientar a 

educação do campo no município estimulou a reflexão, questionamentos e inferências aos 

membros do Conselho Municipal de Educação, tornando um momento rico com o debate 

sobre a Educação para os povos campo. 

As lutas dos Movimentos Sociais transformaram em conquistas legitimadas pelo 

Estado por meio de leis, decretos e diretrizes. Entretanto, o conjunto destas leis ainda se 

encontra no campo do esquecimento por muitos gestores que governam este país. O 

preconceito social sobre o homem do campo ainda é presente o que contribui para o 

silenciamento e a invisibilidade dos seus direitos sociais que devem ser garantido pelo estado. 

Ainda se faz necessário considerar os dados conjunturais nacionais e internacionais para 

recuperar na história os determinantes que fazem a educação do Brasil, uma das piores, 

conforme sua posição no ranking mundial, que segundo informações divulgadas pela OCDE 

Organização para a Cooperação e o desenvolvimento Econômico demonstram que 
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aproximadamente, 45 mil das escolas do campo foram fechadas nos últimos dez anos, além 

dos altos índice de analfabetismo funcional na educação básica atual devido a submissão da 

classe trabalhadora à relação capital-trabalho (TAFAREL & MUNARIM, 2015). 

As crises conjunturas do capital, que degeneram a educação no Brasil, têm 

consequências mais agravantes no campo, principalmente, onde prevalecem as classes 

Multisseriadas, nas quais a formação dos professores e o exercício da docência, do magistério 

ainda são muito desvalorizados (TAFAREL, 2017). Portanto, muitas pesquisas, reflexões e 

lutas precisam ser continuadas para amenizar ou erradicar o nível de precariedade da 

educação do campo no Brasil. Assim, segue a proposta construída de forma coletiva visando 

contribuir para esta realidade no município de Vitória da Conquista que se enquadra no 

ranking dos municípios que de certa forma, silencia os direitos sociais dos sujeitos 

campesinos. 

 
4. 2.1 - Apresentação da Proposta de Resolução para a Educação do Campo em Vitória 

da Conquista – BA. 

 
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 

EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. 

 
Dispõe sobre a oferta da Educação do Campo, através do Sistema Municipal de 

Ensino no Município de Vitória da Conquista - BA. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - 

BAHIA, no uso de suas atribuições conferido pelo artigo nº 11, inciso III da lei 9394/96, pela 

Lei Municipal n° 1.506/2008 e pelo Regimento Interno, e tendo em vista tornar efeito no 

âmbito deste Município, o disposto, no artigo 205, da Constituição Federal combinado com os 

artigos 23, 25, 26, e 28 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases para Educação) com base no 

Parecer CEB/CNE nº 36/2001 e na Resolução da CEB/CNE de nº 01 de 03 de abril de 2002. 

 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º - A Educação do Campo, no nível da Educação Básica, destinada à formação integral 

das populações do campo, em escolas do campo, constitui-se em unidades de ensino, situado 
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na área rural, caracterizadas conforme a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE ou aquelas situadas em áreas urbanas, desde que atendam prioritariamente, 

às populações do campo. 

Art. 2º - A Educação do Campo compreende a oferta de Educação Básica e Superior, em 

todas as suas modalidades, tendo em vista a formação inicial e continuada das populações do 

campo e de profissionais da educação, e contemplando a política de Educação Inclusiva e da 

Educação Ambiental em Bem Estar, em consonância com a realidade local e a diversidade das 

populações do campo. 

Parágrafo Único – Entende-se por Educação Inclusiva aquela que se fundamenta no respeito 

à diversidade humana, que requer uma organização nos aspectos, administrativos, estrutural, 

arquitetônico, material e pedagógico, para favorecer a aprendizagem de todos os estudantes. 

Art. 3º - As populações do campo compreendem os agricultores, familiares, os extrativistas, 

os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os 

trabalhadores rurais assalariados, os quilombolas, os povos indígenas, os caboclos, os 

moradores de fundo de pastos, além de outros, que produzam suas condições materiais de 

existência com base no trabalho rural. 

Art. 4º - A Educação do Campo e Educação Profissional do Campo, fundada nos princípios 

da Educação Nacional, deverá ser desenvolvida com base nas normativas vigentes 

principalmente, o disposto nesta Resolução; 

Art. 5º - A Educação do Campo do Sistema Municipal de Ensino de Vitória da Conquista 

deve respeitar os seguintes princípios: 

I – compreender o trabalho como princípio educativo e a cultura como matriz do 

conhecimento; 

II – respeitar a diversidade da população do campo em todos os seus aspectos; 

III – definir projetos educativos com pedagogias e tecnologias condizentes às condições e aos 

anseios e demandas das populações do campo; 

IV – reconhecer os espaços escolares como espaços públicos de ensino e aprendizagem, 

produção de conhecimento e articulação de experiências de vida dos educandos; 

V – desenvolver políticas de formação de profissionais da educação para o atendimento às 

especificidades educacionais do município, conforme as localidades rurais, considerando as 

condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo; 

VI – valorizar a identidade da escola por meio de projetos político-pedagógicos específicos da 

cada unidade de ensino com organização curricular e metodológica adequadas às necessidades 
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dos educandos e comunidades através de parcerias com os Sindicatos e Movimentos Sociais 

do Campo; 

VII – flexibilizar a organização do ensino, visando à adequação do tempo pedagógico, à 

definição, dos processos de organização das turmas, sem prejuízos das normas de proteção à 

infância contra o trabalho infantil; 

VIII - adequar o calendário letivo respeitando às diferenças de cada localidade, conforme as 

condições climáticas do meio rural; 

VIII – manter controle de qualidade da educação escolar, com a participação efetiva da 

comunidade e dos movimentos sociais relacionados às questões do campo, na gestão da 

escola. 

Art. 6º - A oferta da Educação do Campo no Município deve assegurar; 

I – criação e reabertura de escolas, restruturação das existentes, que foram paralisadas no 

campo, prioritariamente para a oferta da Educação Infantil; 

II – condições de infraestrutura, atendendo os critérios de sustentabilidade socioambiental e 

bem estar estabelecidos nas normas vigentes, incluindo ainda as áreas de lazer, desportos e 

atividades culturais adequadas aos processos pedagógicos; 

III – produção de materiais didáticos e livros que dialoguem com o contexto local; 

IV – equipamentos, laboratórios de informática, salas multifuncionais, bibliotecas e/ou salas 

de leituras e brinquedotecas, previsto nos respectivos projetos educativos; 

V- alimentação escolar de qualidade com cardápio adequado a cultura da comunidade local, 

respeitando as exigências das normas nacionais de Segurança Alimentar; 

VI – selecionar professores do quadro efetivo ou temporário com perfil, qualificação e 

experiências comprovadas para atuar nas escolas do campo; 

VII – garantir a gestão democrática, por meio de eleição direta para os gestores dos Círculos 

Escolares e Escolas Nucleadas Rurais, de seleção para os coordenadores pedagógicos, bem 

como o fortalecimento e autonomia para os conselhos escolares e/ou colegiados, mediante a 

sua participação na tomada de decisão política, administrativa e pedagógica da escola; 

VIII – garantir transporte escolar de qualidade para alunos e professores, observando as 

normas de segurança para deslocamento, adequando às condições locais e priorizando o 

intracampo; 

IX – elaborar um currículo adequado à realidade do campo, respeitando a cultura, os saberes, 

as formas de trabalho, o meio ambiente dos sujeitos camponeses que vivem e convivem no 

campo; 
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Art. 7º - Os Círculos Escolares, as Escolas Nucleadas e Quilombolas devem observar os 

princípios e procedimentos dispostos nas Diretrizes Operacionais de 03 de Abril de 2002, para 

as escolas do campo, adequando-os aos seus projetos políticos pedagógicos, 

I – Os professores com perfil e selecionados para atuar nas escolas do campo devem atender 

aos critérios estabelecidos: 

a) ser habilitado e qualificado para o trabalho com a Educação Básica; 

b) possuir experiências comprovadas com trabalho em escolas do campo; 

c) ter aptidão para o trabalho no meio rural; 

d) saber relacionar-se com a comunidade e os movimentos sociais do campo. 

Art. 8º- Compete ao município um regime de colaboração com o Estado e a União, instituir e 

implementar políticas públicas do campo e viabilizar mecanismo para: 

I - assegurar a oferta de educação de qualidade, em todas as etapas de ensino da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental e da EJA, integrando a educação básica com a profissional. 

II - a valorização das tecnologias sociais tanto como equipamentos escolares, quanto 

ferramenta pedagógica; 

III - a inclusão digital, ampliando o acesso e conexão com a internet e outras tecnologias 

digitais, beneficiando estudantes, profissionais de educação e a comunidade do entorno; 

IV – o atendimento com igualdade no sistema escolar do município entre as escolas situadas 

em áreas urbanas e rurais; 

V - o levantamento e diagnóstico das demandas das populações do campo por meio da 

matrícula no início do ano letivo dentro do princípio da busca ativa; 

VI - o reconhecimento dos saberes construído na vida e no trabalho para fins de equivalência 

e certificação da escolaridade do Ensino Fundamental, na modalidade profissional; 

VII - o apoio técnico-pedagógico e financeiro, inclusive os específicos para o campo, visando 

à implementação das políticas públicas municipais; 

VIII - constituição e fortalecimento dos conselhos escolares, assegurando a participação de 

representantes das organizações e dos movimentos sociais populares, e comunidade local, 

alunos, profissionais da educação, professores, gestor, coordenador pedagógico, com vistas a 

colaborar com o controle social de qualidade e com a formulação, implementação e 

acompanhamento do ensino, da função social da escola e das políticas públicas no âmbito da 

Educação do Campo; 

IX - a realização de parcerias, com anuência da escola, com outros órgãos, setores e entidades 

da administração pública municipal e/ou organização da sociedade civil ligada às questões do 

campo para o desenvolvimento das ações conjuntas de apoio ao programa e, outras iniciativas 

de fortalecimento da educação escolar, como pesquisa e curso de extensão rural; 
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X - garantia da oferta de formação profissional continuada para os profissionais da educação; 

Artigo 9º - O Ensino Fundamental inicial e final será classificado por dois segmentos, sendo  

o Segmento I, representado pelo Ensino Fundamental inicial, formado por classes do módulo I 

ao V; e o Segmento II, pelo Ensino Fundamental final, formado por módulos de I a IV. 

I - Os módulos de I ao V correspondem à mesma organização do período de ensino do 1º ao 

5º ano do Ensino Fundamental inicial regular; 

II - Os módulos de I a IV correspondem à mesma organização do período de ensino do 6º ao 

9º ano do Ensino Fundamental final regular; 

Parágrafo Único - O colegiado escolar referida no inciso VIII deste artigo, deverá se integrar 

e articular com o Fórum Municipal de Educação do Campo de Vitória da Conquista – 

FOMEC/BA, com os respectivos movimentos sociais demandantes da educação, tendo em 

vista o atendimento das necessidades comuns e a superação de problemas coletivos. 

Art. 10º- A organização curricular das etapas da educação infantil, do ensino fundamental e 

da EJA deverá atender às especificidades do público para o qual serão ofertadas, de forma 

diferenciada, conforme recomenda a exigência da legislação educacional. 

§ 1º - A organização dos espaços e tempos pedagógicos diferenciados requer elaboração de 

planos de estudos adequados à realidade, à pesquisa, aos trabalhos práticos, à avaliação e 

acompanhamento docente, e ao desenvolvimento dos diferentes segmentos que constituem as 

comunidades escolares, sendo permitida a alternância e a intinerância docente e a 

contabilização dos períodos vivenciados na comunidade (com supervisão da escola) como 

dias e horas letivas; 

§ 2º - O calendário escolar na oferta da Educação do Campo deve ser flexibilizado, 

independente do ano civil, considerando as condições climáticas, as fases de produção 

agrícola, os tempos formativos e atividades práticas apropriadas às reais necessidades e 

interesses do Projeto Político Pedagógico de cada escola do meio rural; 

Art.11º - A organização de turmas formadas por estudantes do mesmo nível da educação 

básica deve observar as diferentes possibilidades de funcionamento para melhor atender as 

exigências do processo de ensino e aprendizagem: 

I - unidocência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme a 

organização dos módulos que seguem de I ao V, no ensino fundamental; 

II - multidocência, por área do conhecimento, para atender estudantes dos anos finais do 

Ensino Fundamental e da EJA; conforme a organização por módulo dos segmentos II, do 

Ensino Fundamental; 
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III - multisseriação, nas classes iniciais do Ensino Fundamental, garantindo a formação 

específica para o professor que atuarem com estas classes sem prejuízo da qualidade do 

ensino; 

VI - multiturmas no Ensino Fundamental, especificamente nas classes de EJA, para atender 

estudantes dos anos iniciais e finais dessa modalidade de ensino. 

Art. 12º - Os recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários destinados a 

Educação do Campo deverão atender às suas especificidades considerando os saberes próprios 

das comunidades e em diálogo com os saberes universalizados; 

Art. 13º - A avaliação escolar deve assegurar os princípios da avaliação diagnóstica devendo 

ser contínua, processual, participativa e emancipatória aplicando adequadamente as suas 

etapas procedimentais com base: 

I - nos objetivos propostos pelos instrumentos de avaliação; 

II - na reorientação de estudos para os alunos com dificuldade de aprendizagem; 

III - no acompanhamento processual do educando com base no seu desenvolvimento 

cognitivo e o nível de aprendizagem; 

IV - com possibilidade de reavaliação escolar, após replanejamento e estudos de recuperação 

paralela aos estudos disciplinares; 

V - com predominância do aspecto qualitativo sobre o quantitativo, priorizando os aspetos 

formativos sobre os somativos; 

VI - na flexibilização do planejamento disciplinar do professor, em sala de aula, com vista no 

replanejamento, possibilitando a classificação e reclassificação do educando; 

VII – na elaboração de pareceres, ao final de cada módulo e ano letivo, com informações que 

possibilite os professores conhecerem e acompanharem os níveis dos seus educandos com 

observância nos seus avanços e dificuldades de aprendizagem. 

Art. 14º - Na oferta da alimentação escolar, os cardápios deverão ser elaborados e avaliados 

por profissionais devidamente habilitados, observando às diretrizes da política Nacional, 

Estadual e Municipal de Segurança Alimentar, devidamente habilitado, observando as 

diretrizes operacionais para orientar as escolas do campo, além de: 

I - utilizar gêneros alimentícios básicos, adquiridos da agricultura familiar/camponesa, 

preferencialmente, de base orgânica e agroecológica, observado, no mínimo, o percentual na 

legislação vigente; 

II - respeitar e garantir às referências nutricionais, os hábitos alimentares saudáveis, a cultura, 

e a tradição alimentar da comunidade local. 
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Parágrafo único - A alimentação escolar do campo deverá priorizar a produção local, tendo 

em vista a dinamização da base econômica da agricultura familiar; 

Artigo 15º - O transporte escolar deve atender as necessidades dos projetos político- 

pedagógicos, garantido qualidade e segurança para o deslocamento dos estudantes e 

profissionais da educação; 

§ 1º - O transporte deverá ser realizado, considerando o menor tempo possível no percurso, 

dando prioridade para que seja intracampo, beneficiando a comunidade local; 

§ 2º - O atendimento do transporte escolar, nas comunidades situadas nos limites entre 

municípios, poderá ser efetuado mediante consórcio sob responsabilidade dos municípios; 

§ 3º - O transporte de estudantes com deficiências, quando necessário, deverá ser feito em 

veículos adaptados, conforme legislação específica; 

§ 4º - O transporte deverá ser realizado considerando horários de acordo com as 

peculiaridades e as necessidades da vida no campo, especialmente nas creches e nos primeiros 

anos do ensino básico; 

Art. 16º - A formação inicial e continuada dos profissionais para a Educação do Campo 

observará a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica as Diretrizes Operacionais do Conselho Nacional de Educação, Resolução do 

CME/CEB nº 01/2002 o Plano Municipal de Educação Lei nº 2.042/2015, e as normas do 

Conselho Municipal de Educação. 

§ 1º - A formação inicial e permanente dos profissionais de Educação do Campo deverá ser 

garantida com base em concepção e metodologia própria, atendendo as especificidades de 

educação do campo, por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvida 

pelas Instituições Públicas de Formação Superior. 

§ 2º - as instituições formadoras deverão referendar nos projetos políticos pedagógicos de 

seus cursos de Licenciaturas os processos de interação entre o campo e a cidade, com a 

organização dos espaços e tempos de formação, em consonância com a Política Nacional e 

Municipal de Educação do Campo, as Diretrizes do Conselho Nacional de Educação e as 

normas do Conselho Estadual e Municipal de Educação. 

Art. 17º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogada às disposições 

contrárias; 

Vitória da Conquista, 30 de Janeiro de 2017. 

Fórum Municipal de educação do Campo – FOMEC/VC 

Relatora – Luciene Rocha Silva 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Educação do Campo expressa um projeto de sociedade e uma condição fundamental 

para o exercício da cidadania dos povos do campo. Sem dúvida essa expressão contém 

significados que vão além de um conceito e traz em si a perspectiva de desenvolvimento para 

uma importante parcela da população brasileira, que ainda vive sob a lógica da exclusão, do 

silenciamento, da carência de políticas públicas que propiciem a fixação do homem no campo 

com melhor qualidade de vida para a essa população. Carece, pois, de uma modalidade de 

ensino construída pelas mãos dos agricultores em articulação nacional, em prol de uma 

política de educação do campo que fortaleça a sua cultura e sua identidade social. 

O panorama histórico que nos atraiu para o campo da pesquisa, com a intenção de 

aprofundar o olhar para as produções já existentes a respeito do conhecimento e da legislação 

que orientam a Educação do Campo no país, também nos levou para a busca de um novo 

conhecimento, por meio de uma investigação sobre a Política Municipal de Educação do 

Campo em Vitória da Conquista – Bahia, no período de 2010 a 2017, com o objetivo de 

analisar se as ações estruturantes administrativas e pedagógicas implementadas pela  

Secretaria Municipal de Educação estão em consonância com as Diretrizes Operacionais 

(2002) que orientam a educação nas escolas do campo no país. Os resultados obtidos, em sua 

maioria, ao nosso ver, têm um reflexo negativo para a vida das famílias camponesas, por não 

atentam para uma identidade cultural vinculada à proposta de ensino levada as escolas do 

campo em conformidade com a filosofia de educação que aparece nos estudos realizados. 

Em se tratando do município de Vitória da Conquista BA, a Educação do Campo não 

atende em sua totalidade as Diretrizes Operacionais que orientam as escolas do campo, 

conforme avaliação dos resultados comparados à Resolução de n. 02/03/04/2002, sobre vários 

aspectos. Contudo, este objeto de estudo merece outras reflexões e análises para obtenção de 

um conhecimento mais amplo, visto que, neste trabalho, não tivemos fôlegos para 

aprofundamento em cada uma destas contradições. Com o auxílio das categorias de análises e 

dos documentos disponibilizados, foi possível analisar algumas destas lacunas e com isso a 

abstração de um novo conhecimento sobre educação do campo no município, verificando suas 

contradições e lacunas que merecem ser analisadas e preenchidas posteriormente, em respeito 

à legislação e aos sujeitos do campo, uma vez que os seus direitos sociais devem ser  

atendidos em sua plenitude. 
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Ao analisar os documentos, nos deparamos com um currículo escolar inadequado, 

distante da realidade do campo. Segundo depoimento dos professores, o planejamento 

oferecido é o mesmo, tanto para zona urbana, como para o campo, com muita flexibilidade no 

ato de planejar. Também através do depoimento dos professores, pudemos encontrar indícios 

de que são parcos os recursos didáticos apropriados para o planejamento nas escolas, portanto, 

muitos deles planejam de forma individual, extraindo conhecimento de forma constante nos 

livros didáticos - que no conjunto de seus conteúdos não é satisfatório para a realidade do 

campo - além de revistas, jornais e outros. São poucos os encontros que envolvem a equipe 

escolar para discutir a vida da comunidade na escola e, quando ocorrem, não há maiores 

reflexões sobre a realidade onde vivem os alunos. Isso nos leva a entender que tais fatores são 

ocasionados pela irregularidade no acompanhamento didático supervisionado pela Secretaria 

Municipal de Educação na rede. O principio da descentralização está muito presente na gestão 

pública, o que permite que cada escola seja responsável por seus aspectos pedagógicos e pela 

elaboração do seu currículo escolar, numa transferência de responsabilidades para os gestores 

escolares. Contudo, a falta de formação continuada específica dificulta o entendimento sobre  

a importância de um currículo específico para essa modalidade de ensino nas escolas do 

campo, caracterizando, pois, uma desresponsabilização do Estado para com o sistema 

educacional. 

Nesse cenário, a formação destes professores se apresenta de forma equivocada e 

contrária a realidade de trabalho destes docentes. Em análise documental encontramos dados 

que indicam que estes professores pouco conhecem sobre as leis que orientam a educação do 

campo, bem como as políticas públicas direcionadas para essa realidade. Esse fato nos leva a 

inferir que o órgão gestor do município ainda não desenvolveu uma política de educação do 

campo para o meio rural, conforme orientam as Diretrizes Operacionais, desrespeitando uma 

política educacional regulamentada no âmbito Nacional, contradizendo a política do Estado 

enquanto gerente e regulador das políticas públicas educacionais. O gestor público 

responsável pela política de educação municipal, neste caso, procura universalizar sua 

proposta de ensino para toda a rede, deixando de lado as singularidades locais, desrespeitando 

a cultura identitária das localidades rurais e a legislação Nacional, cujo artigo 28 na LDB 

determina o respeito às especificidades do meio rural, às questões climáticas e sazonais de 

cada região e localidades, a partir de um calendário específico e de um currículo vinculado à 

cultura, ao trabalho, aos hábitos e costumes da população agrícola. 
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Outro aspecto observado foi o calendário único para toda a rede constituindo-se na 

homogeneização do tempo escolar. A política do calendário único descaracteriza a noção do 

que é rural e urbano, transparece uma visão urbanocêntrica sobre espaço rural, como se ambos 

fossem uma única extensão territorial, omitindo suas peculiaridades. O trabalho do camponês 

com a terra, as questões climáticas, não são incorporadas à proposta de educação pública 

municipal. Isso demonstrando insensibilidade aos problemas agrários produzidos pela política 

do agronegócio, que atingem diretamente a população rural, principalmente os pequenos 

agricultores familiares que sobrevivem do trabalho da terra num processo da expulsão destes 

pequenos produtores de suas terras para atender a político do agro desenvolvimento 

econômico no campo. 

Apesar do alto investimento no oferecimento do transporte escolar, para alunos e 

professores, a política de transporte ainda não oferece condições necessárias para assegurar o 

deslocamento destes indivíduos da sua casa até a escola. O transporte Escolar oferecido no 

município apresenta sinais de precariedade quando regularmente não dá um atendimento com 

qualidade e eficiência aos que necessitam trabalhar e estudar nas escolas do campo. Em 

depoimentos, os entrevistados apontaram as falhas mecânicas nos veículos, acontecem 

constantemente, deixando o aluno muitas vezes sem aula ou chegando com certo atraso na 

escola, sofrendo pequenos acidentes por falta de freios, ônibus com assoalho apresentando 

furos, levando poeira para dentro do veículo, motoristas inexperientes, longos períodos de 

viagens fazendo com que os alunos tenham que sair muito cedo das suas residências para 

chegar em tempo na escola. Todos estes fatores são problemas regularmente vividos pelos 

alunos do campo que necessitam do transporte escolar para permanecer estudando e 

trabalhando nas escolas do campo no município. 

Além disso, o rendimento escolar dos alunos é ainda considerado crítico e 

insatisfatório. Verifica-se que há um número significativo de alunos que sofrem com o 

problema da repetência escolar e há aqueles que abandonam a escola, o que pode atribuir 

ausência de uma proposta pedagógica eficiente que estimule para aquisição de novos 

conhecimentos, a criatividade, a curiosidade e prazer de estudar dos educandos nas escolas do 

campo, garantindo a sua permanência e assegurando a sua aprendizagem na escola, 

A Política de Educação infantil no campo é quase inexistente nesse município, são 

pouquíssimas as escolas que atendem alunos com idade a partir dos cinco anos. No conjunto 

das escolas municipais e creches, encontramos apenas uma localidade rural que possui creche 

com atendimento a Educação Infantil, a creche Praschóvia, localizada no Distrito de Iguá, a 
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22 km distantes da cidade. As demais localidades, ainda sofrem com a ausência de uma 

política educacional voltada para a infância, invisibilizando as crianças nessa faixa etária que 

habitam no campo e omitindo um direito social. 

Outra situação observada nos documentos considerada crítica foi o grande número de 

fechamento das escolas nucleadas que funcionam com classes Multisseriadas. Ao todo foram 

53 (cinquenta e três) escolas que foram fechadas nas comunidades rurais entre o período de 

2010 a 2017. Esse fato é visto por alguns estudiosos que também pesquisam essa realidade 

como uma prática criminosa na educação. Para Taffarel e Munarim (2015), a escola do campo 

é um instrumento mobilizador e contribui para a fixação das comunidades camponesas nas 

localidades onde está inserida, uma vez que esta escola fecha suas portas, ou “paralisa” na 

linguagem da Secretaria Municipal de Educação, ela promove o isolamento social da 

comunidade, que muitas vezes vem sendo estimulada ao lazer, com as festividades 

promovidas pela escola e pela utilização do seu espaço, para a realização de outras atividades 

comunitárias como festas religiosas ou familiares, reunião de associações, encontro de jovens, 

etc. (TAFFAREL & MUNARIM 2015). 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi constituído o Fórum Municipal de 

Educação do Campo, enquanto organismo político, para acompanhar, monitorar, propor e 

inferir sobre a Educação do Campo no município. Este organismo foi constituído pelos 

representantes dos movimentos sociais e setores públicos que se constituíram não só como 

colaboradores, mas, sobretudo como sujeitos dessa pesquisa. Durante a realização da 

pesquisa, os seus membros foram tomando consciência de toda essa realidade sobre a 

Educação do Campo no município, resultando na elaboração de uma proposta de resolução, 

com o objetivo preencher as lacunas percebidas nos documentos analisados e pela falta de 

convergência com as Diretrizes Operacionais e, posteriormente, apresentar à Secretaria 

Municipal de Educação e ao Conselho Municipal como um produto deste trabalho de 

investigação científica, como um documento propositivo, visando oferecer orientação para 

uma educação coerente para os povos do campo. Esperamos, portanto, que o Fórum continue 

com suas ações e articulações para alavancar a Educação do Campo impondo junto ao 

Conselho Municipal de Educação à aprovação do referido instrumento legal e corrijam as 

lacunas visualizadas, assegurando o direito social das famílias camponesas que ainda é tão 

discriminada e excluída neste país. 

Enquanto educadoras e militantes da educação e, especificamente, da Educação do 

Campo, afirmamos que precisamos atuar como produtores do saber para despertar as 
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consciências oprimidas ainda muito presentes no campo, visando fortalecer as lutas e o 

enfrentamento contra o agronegócio e a política opressora do capital que cada vez mais 

produz efeito catastrófico na vida humana. 
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ANEXOS 

 

 
Anexo 01 - A Resolução de Educação do Campo no Município de Vitória da Conquista – 

Resolução de Nº 10 de 20 de Setembro de 2009. 
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Anexo – 02 – Calendário Escolar Unificado (rural e urbano) da rede municipal de 

ensino – ano letivo – 2015. 
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Anexo 03 – Dados estatísticos sobre das escolas rurais do município período 2010 a 

2015. 
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Anexo 04 – Carta diirigida à Câmara de Vereadores solicitando Audiência para 

criação do Fórum Municipal de Educação do Campo. 

 
 

Vitória da Conquista, 12 de Fevereiro de 2015. 

A Câmara Municipal de Vereadores 

Ao Presidente da Comissão de Educação 

Vereador Coriolano Ferreira 

 

Ilustríssimo Senhor: 

 

Dirijo-me a V. Sr.ª. como professora militante da rede pública estadual e municipal de ensino, 

cidadã conquistense, estudante e pesquisadora da Educação Básica do Campo, através do 

Mestrado Profissional em Educação Básica, na linha de Políticas Públicas Educacionais, sob, a 

orientação da Prof. Dra. Arlete Ramos , realizado pela UESC – Universidade Estadual de Santa 

Cruz – Ilhéus BA, com o propósito de solicitar aos Senhores Vereadores, membros desta 

comissão, a convocação de uma Audiência Pública para refletir sobre a importância da Educação 

do Campo em nosso Munícipio, tendo como estratégia a criação de um Fórum Municipal de 

Educação do Campo para efeito de mobilização social e resultado de pesquisa acadêmica. 

 

O mesmo conforme nossa proposta deverá ser instituída com a participação dos setores 

públicos organizados da sociedade civil, que compreendem a importância da Educação do Campo 

como um direito público universal e com qualidade, também para os povos do campo. Como 

pesquisadora sobre o tema Educação do Campo, saliento que os resultados de estudos e análises, 

ainda que preliminares, apontam para certo distanciamento da politica educacional implementada 

pela Secretaria Municipal de Educação, para essa realidade, com relação ao conjunto de leis, 

resoluções, decretos, pareceres educacionais direcionados para essa modalidade de ensino, 

oriundos da Constituição Federal de 1988 quando afirma que “ (...) os princípios e preceitos da 

educação abrange todos os níveis e modalidades de ensino em qualquer país” (MEC, 2001), e 

orientam todos os marcos normativos a exemplo da LDB 9394\96, Parecer no 36\2001, Resolução 

CNE\CEB N. 1 de abril de 2002, Resolução CNE\CEB N. 02, de Fevereiro de 2006, Parecer N 01 

de 02 de Fevereiro de 2006, Parecer de N. 03 de 18 de fevereiro de 2008, Resolução CNE\CEB de 

28 de abril de 2008, Lei 11.947 de 16 de 2009 , Decreto N. 6.755 de 29 de Janeiro de 2009, e o 

Decreto 7.352 de 04 de Novembro de 2010. Todos estes marcos legais apontam os princípios e 

diretrizes que norteiam os caminhos para a construção de politicas educacionais para o Campo, 

visando o respeito a cultura a identidade e os valores inerentes a essa realidade social. O 

município de Vitória da Conquista é eminentemente agrário, vez que possui uma área rural 

extensa, onde está localizada a maioria dos estabelecimentos de ensino e um percentual de 

aproximadamente acima de 50% dos alunos matriculados na rede municipal. De acordo com 

estudos realizados, em 2008, a Secretaria Municipal de Educação elaborou uma Proposta 

Pedagógica atendendo as orientações das Diretrizes Operacionais, aprovada pelo Conselho 

Municipal de Educação, e esta , atualmente não vem sendo colocada em prática, integralmente. 
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Os índice de evasão, repetência e de baixo rendimento escolar, ainda são bastante acentuados 

nessa realidade de ensino,. Tais fatores podem estar sendo influenciados não apenas por fatores 

socioeconômicos, mas também por problemas de ordem curricular que não atende as necessidades 

dos educandos que vivem nesse espaço. A identidade social e a cultura do homem e da mulher do 

campo vêm sendo destruída pela cultura urbanocêntrica; Escolas do campo estão sendo 

constantemente fechadas sem uma ampla discussão com a comunidade local conforme preconiza  

a Lei 12.960, de 27/03/2014, que proíbe o fechamento de escolas do campo sem a manifestação  

da comunidade escolar; imposição de um calendário letivo que não atende as questões climáticas 

das diferentes regiões; um currículo escolar distante das especificidades destes cidadãos e, 

sobretudo, uma compreensão distorcida e preconceituosa sobre o conceito de “Educação do 

Campo”, vista apenas como espaço de trabalho agrícola, sem respeitar o que historicamente vem 

sendo perpassado pelo coletivo social e os meios de produção dos camponeses. Todos estes 

fatores nos conduzem para uma reflexão e estudos aprofundados sobre essa modalidade de ensino. 

O que nos impulsionam para a mobilização política séria e responsável com participação do poder 

público, visando assegurar uma Educação do Campo, vista como direito social, com qualidade e 

que respeite a cultura e a identidade destes cidadãos campesinos. 

Diante do exposto acredito poder contar com o apoio do Ilustre Vereador para a realização 

dessa Audiência Pública, o mais breve possível, colocando–me a disposição para o processo de 

mobilização social junto a esta comissão. 

 

Atenciosamente, 
 

 

Prof.ª Luciene Rocha Silva 

Mestranda em Educação pelo PPGED-UESC 



181 
 

 

 

 

Anexo 05 - Oficio dirigido à Secretaria Municipal de Educação, solicitando agenda 

para apresentação da proposta de Resolução para a Educação do Campo em Vitória da 

Conquista – BA. 

 

 

 
– 

 

FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA- BA.– FOMEC/VC. 

 
À Secretaria Municipal de Educação 

Ao Gabinete do Secretário 

At. Sr. Marcelo Mello - Secretário 

Prezado Senhor: 

O Fórum Municipal de Educação do Campo de Vitória da Conquista, composto por 

membros integrantes dos diferentes Movimentos Sociais do campo, Sindicatos, Órgãos 

Públicos, Professores, Pesquisadores e Representantes da Sociedade Civil, vem por meio 

deste documento solicitar uma agenda com V. Sra. com presença de um representante do 

Conselho Municipal de Educação, e da Coordenação Pedagógica desta Secretaria, para 

discutirmos sobre a Educação do Campo neste município. Se possível gostaríamos que esta 

reunião acontecesse o mais breve possível, conforme a disponibilidade de sua agenda de 

compromissos. 

Algum tempo vimos realizando pesquisas acadêmicas sobre a Educação do Campo 

neste Município, junto a Universidade, cujos resultados apontam para um grande 

distanciamento desta realidade educacional para com as Diretrizes Operacionais Nacionais 

para a Educação Básica do Campo, neste município. 

Com base nestas informações e outras que provém de depoimentos de militantes dos 

Movimentos Sociais, alunos, professores e comunidade local, análises da legislação sobre a 

Educação do Campo e documentos coletados por meio de uma pesquisa, intitulada – “A 

Politica Municipal de Educação do Campo em Vitória da Conquista – Ba”, realizada pela 

prof. mestranda Luciene Rocha e coordenadora deste Fórum, elaboramos uma proposta de 

Resolução, que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo em 

Vitória da Conquista, com o envolvimentos dos membros que integram este Fórum visando 

contribuir com a Educação do meio rural e com a comunidade camponesa enquanto sujeitos 

de Direito. 
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Como já anunciamos anteriormente, a nossa intenção de pauta é refletir sobre a 

Educação Municipal do Campo e apresentar-lhes propostas coletiva com intencionalidades 

direcionadas a política administrativa e pedagógicas para esta realidade de ensino, por meio 

de uma Resolução. 

Esperamos que a pauta apresentada esteja em comum acordo com a politico 

educacional a ser implementada por V. Sra. enquanto gestor deste órgão municipal. 

Aguardamos brevemente, a data prevista para a realização desse encontro e agradecemos pelo 

apoio. 

 
Atenciosamente. 

 

Luciene Rocha Silva 

Coordenadora do FOMEC/VC 

 
Vitória da Conquista, 31 de Janeiro de 2017. 
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Anexo 06 – Oficio dirigido ao Conselho Municipal de Educação solicitando apresentação 

da Proposta de Resolução. 
 

 

FÓRUM MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – 

BA. FOMEC/VC 

INTEGRANTES: MST, GRUPO DE ESTUDO GEPEC, NEDET, CEPECH, MTD, MPA , 

CONSELHO TUTELAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SIMMP, UESB, 

ASA, CEDASB, PROFESSORES, PROJOVEM RURAL, DIRETORES, 

COORDENADORES DO CAMPO, ESTUDANTES , PESQUISADORES E OUTROS 

CONVIDADOS 

Ofício n. 002/2017 

Ao Presidente e Membros do Conselho Municipal de Educação de Vitória da 

Conquista – CME/VC 

Prezados Senhores: 

Conforme pesquisa realizada sobre A Política Municipal de Educação do Campo 

em, Vitória da Conquista, período 2010-2015 que recebeu o apoio da Secretaria Municipal 

de Educação e deste respectivo Conselho, autorizando a abertura dos seus arquivos para que 

os documentos fossem coletados nesta instituição, solicitamos de V. Sraª., um espaço, na 

próxima reunião do CME, se possível ainda no mês de abril ou início de maio de 2017, para 

que os integrantes deste Fórum, enquanto sujeitos colaboradores da pesquisa, coordenado por 

mim, venha apresentar A Proposta de Resolução para Educação do Campo no Município, 

como resultado da pesquisa. Diante da importância deste documento para o conhecimento  

dos nobres conselheiros, aguardamos um retorno, o mais breve possível com a certeza de que 

seremos recebidos por este órgão educacional. 

Atenciosamente, 
 

Luciene Rocha Silva - 

Coordenadora do FOMEC/VC 

Pesquisadora e Mestranda da UESC/BA 

Vitória da Conquista, 17 DE Abril de 2017. 
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Anexo 07 - Convite Encontro de Formação em Agroecologia – Sítio Sul 

 

 
FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DE VITÓRIA DA CONQUISTA –BA. 

INTEGRANTES – GEPEC/UESB CEPEHEC/UESC , SIMMP/VC, MST, MTD, MPA, CTR, 

CEDASB, CETAF/CDA , PROJOVEM CAMPO,. 

COORDENAÇÃO : LUCIENE ROCHA SILVA 

CONVITE: 

O Fórum Municipal de Educação do Campo de Vitória da Conquista – Ba. tem a honra de 

convidar aos senhores, senhoras e senhoritas integrantes deste fórum, e outros convidados para 

participar de uma encontro de Formação em Educação do Campo – cujo tema Políticas Pública em 

Educação do Campo e o Agronegócio, ministrado pela Profª. Drª. Arlete Ramos dos Santos do 

DCIE/UESC, no próximo dia 29/03/2017 das 8:00 às 12:00 hs., na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, próximo ao Ginásio de Esporte Raul Ferraz. Contamos com a sua valiosa 

presença, para garantir o sucesso deste evento. 

 

Atenciosamente 
 

 

. 

Luciene Rocha Silva 

Coordenadora e Pesquisadora 

Vitória da Conquista, 27/03/2017. 
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Anexo - 08 Documento enviado à União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação -UNCME 

 
 

 
 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA– Ba. 

INTEGRANTES: MST, GRUPO DE ESTUDO GEPEC, NEDET, CEPECH, MTD, MPA , 

CONSELHO TUTELAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SIMMP, UESB, 

ASA, PROFESSORES, PROJOVEM RURAL, DIRETORES, COORDENADORES DO 

CAMPO, ESTUDANTES , PESQUISADORES E OUTROS CONVIDADOS 

 
Ofício 0021/2017 

Do Fórum Municipal de Educação do Campo – FOMEC/VC 

À  União Nacional dos Conselhos de Educação - UNCME 

At. Srª Gilvânia Nascimento - Presidente do Conselho 

Prezada Senhora: 

Nós integrantes do Fórum Municipal de Educação de Vitória da Conquista – BA 

solicitamos de V.Sa., apoio e orientação política, e/ou jurídica para impedir o Fechamento de 

Escolas do Campo neste município, pois comprovadamente, por meio de pesquisa acadêmica 

temos no período de 2010 a 2016, um número de 53 escolas do campo que foram fechadas ou 

“paralisadas”, segundo eles, e com perspectiva de que as demais, que ainda funcionam com 

classe Multisseriadas, em torno de 37 escolas, localizadas no meio rural estão ameaçadas de 

fechamento até o ano de 2018. 

Estes dados são resultados de uma pesquisa realizada no referido munícipio, 

intitulada “ A Política Municipal de Educação do Campo em Vitória da Conquista – BA. 

período 2010 a 2015, para efeito de realização de curso de Mestrado Profissional realizado 

pela Universidade Estadual de Santa Cruz – Ilhéus BA, sob a orientação da Profª. Drª Arlete 

Ramos dos Santos. A criação deste Fórum, por conseguinte, originou dessa pesquisa, que 

aconteceu em 29 de março de 2016, via Audiência Pública na Câmara Municipal de 

Vereadores, com a participação de vários organismo público e sociais, envolvidos com esta 
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realidade de ensino, como Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, Movimento dos 

Trabalhadores Desempregados – MTD, Conselho Tutelar Rural – CMR, Conselho Municipal 

de Educação – CME, Sindicato do Magistério Municipal de Vitória da Conquista – 

SIMMP/VC, Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR, Pro jovem Rural , Movimento dos 

Pequenos Agricultores – MPA, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Centro 

de Desenvolvimento Agrário do Sudoeste da Bahia- CEDASB grupos de pesquisa como 

GEPEC/UESB e GPEMDEC/UESB/UESC, Central das Associações Rurais de Vitória da 

Conquista - CARVC, além de outros, como professores gestores e pesquisadores da  

Educação do Campo que participam das discussões e decisões tomadas por este organismo 

político educacional. 

Diante da legitima informação e necessidades de demandas, o problema instalado nos 

impulsiona para busca de apoio político e institucional, em outras instâncias, devido à 

incoerência política praticada pelo poder público e a inexistência de ação do Fórum Municipal 

de Educação, instituído pelo Plano Municipal de Educação, que até o momento não exerce a 

sua funcionalidade social, como previsto em lei. Dai a necessidade do envio documento à 

V.Srª. em busca de orientação de como devemos proceder mediante gritante situação com 

relação a Educação do Campo neste município, que cada vez mais, vem desrespeitando os 

direitos sociais dos sujeitos campesinos, perante as Diretrizes Operacionais de 2002, 

legislação que orienta esta modalidade de ensino nas escolas do Campo. 

Esperamos contar com o seu apoio, atendendo a nossa solicitação e aguardamos 

retorno o mais breve possível. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Luciene Rocha Silva 

FOMEC/VC - COORDENAÇÃO 

Vitória da Conquista, 08 de Maio de 2017. 
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Anexo 09 – Documento assinado pelo Secretario Municipal de Educação que 

autoriza a pesquisa. 
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ANEXO 10 – Termo De Consentimento Livre e Esclarecimento Assinado Pelo 

Secretário Municipal de Educação de Vitória da Conquista – Bahia. 

– 
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Anexo 11 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento Assinado pela 

Coordenadora Pedagógica da SMED. 
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Anexo 12 – Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento assinado pela gestora 

das Escolas Nucleadas. 
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Anexo 13 – Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento assinado pela 

coordenadora pedagógica do Núcleo da SMED. 
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Anexo 14 – Oficio dirigido ao Conselho Municipal de Educação solicitando o acesso 

aos arquivos para catalogação de documentos oficiais. 
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Anexo 15 - Oficio encaminhado ao Conselho Municipal de Educação solicitando 

autorização do Conselho para o acesso a documentação. 
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Anexo 16 – Ofício dirigido ao Núcleo das Escolas Nucleadas Rurais solicitando 

acesso a documentação para a realização da pesquisa. 
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Anexo 17 – Oficio dirigido ao Secretário Municipal de Educação solicitando 

agilidade ao acesso aos arquivos. 
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Anexo 18 – Oficio dirigido a Coordenadora do Núcleo Pedagógico da SMED, 

solicitando autorização para o acesso a documentos oficiais. 
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Anexo 19 - Oficio ao Núcleo Pedagógico solicitando liberação de cópias de 

documentos oficiais. 
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Anexo 20 - Oficio dirigido ao Setor de Estatística da SMED solicitando informações 

oficiais. 
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Anexo 21 – Ofício dirigido ao Setor de Merenda Escolar solicitando informações 

oficiais. 
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Anexo 22 – Segunda Atas do Fórum Municipal de Educação do Campo –FOMEC. 
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Anexo 23 - Terceira Ata do Fórum Municipal de Educação do Campo – FOMEC/VC 
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Anexo 24 – Ata do Fórum Municipal de Educação realizada em 05/12/2016. 
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Anexo 25 – Ata da Reunião do Fórum 
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Anexo 26 - Ação do fórum - Encontro de Formação em Agroecologia 
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Anexo 27 – Oficio Setor de Transporte - SMED 
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Anexo 28 – Lista de Presença de reunião do Fórum 
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Anexo – 29 – Questionário de pesquisa aplicado. 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ 

PROGRAMA DE PÓGRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO BÁSICA PPGE/UESC 

 

PROJETO DE PESQUISA: A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

 

Pesquisadora: Luciene Rocha Silva sob a orientação da Profª Arlete Ramos dos Santos 

Prezado/a professor/a: 

 

Estamos realizando a pesquisa “Políticas públicas educacionais do PAR em 

municípios da Bahia”. Faz parte como sujeitos dessa pesquisa a equipe administrativa e 

pedagógica das escolas, a saber: direção, coordenação, e professores das escolas; 

coordenações administrativa e pedagógica das SMEDs, secretários/as de educação, que  

fazem parte da secretarias municipais de educação de Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna - 

BA. Gostaríamos de contar com você como coparticipante desta pesquisa, respondendo este 

questionário, de maneira que possamos ampliar o campo de estudos sobre os sujeitos que 

trabalham nas escolas da rede municipal no que se refere à gestão das políticas públicas 

educacionais. 

O objetivo principal dessa pesquisa é analisar os impactos das políticas educacionais 

do PAR implementadas em escolas do campo, no recorte temporal de 2010-2015, com base 

nos dados coletados junto às escolas municipais, às Secretarias Municipais de Educação, às 

Assessorias e às coordenações administrativas e pedagógicas destes municípios, levando em 

consideração as políticas que foram ou estão sendo trabalhadas no campo nesse período. Para 

isso será necessário identificar as políticas públicas implementadas pelas Secretarias 

Municipais de Educação e coletar dados junto às escolas municipais do campo para verificar o 

impacto destas políticas nos espaços educativos selecionados para a pesquisa. 

Para levar a efeito esta pesquisa, gostaríamos de contar com sua colaboração no 

sentido de preencher cuidadosamente este questionário, buscando dar respostas que expressem o 

que você pensa, suas impressões, opiniões e sentimentos sobre o que está sendo perguntado para 

fins deste estudo. 

Cabe destacar que estaremos à disposição para realização de encontros e possíveis 

eventos relativos à pesquisa. Finalizando, ressaltamos que a identificação nominal é opcional e os 

dados são confidenciais e, quando apresentados no relatório final da pesquisa, os nomes serão 

fictícios. 

Respeitosamente, 

Desde já, agradecemos sua participação e colaboração. 

Contato: arlerp@hotmail.com 

Ilhéus, BA,  /  /  . 

mailto:arlerp@hotmail.com
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PRIMEIRA PARTE - Dados de identificação pessoal 
 

Nome (opcional): 
 

 

1) Idade 

( ) Até 25 anos 

( ) De 26 a 30 anos ( ) De 31 a 35 anos 

( ) De 36 a 40 anos 

( ) De 41 a 45 anos ( ) De 51 a 55 anos 

( ) De 46 a 50 anos ( ) Mais de 55 anos 

 

2) Sexo ( ) Feminino ( ) Masculino 

 

3) Pertencimento étnico. Em relação à sua cor, como você se declara? 

 
( ) Amarelo/a ( ) Branco/a ( ) Indígena 
( ) Pardo/a ( ) Preto/a ( ) Não desejo me declarar 

 

4) Estado civil 

 

( ) Casado/a ( ) Desquitado(a)/ Divorciado(a)/ Separado(a) 

 

( ) Solteiro/a ( ) Solteiro/a com namorado/a e/ou noivo/a 

 

( ) Vive com companheiro/a ( ) Viúvo/a 

 

 

5) Em relação aos seus PAIS, responda: 

 

7.1) Profissão da MÃE:  Grau de instrução da MÃE:    

Profissão do PAI:  Grau de instrução do PAI:     
 

6) Local e situação de moradia: 

6.1Na sua casa, moram quantas pessoas, contando com 

você?   
 

6.2) Local da residência onde mora: ( ) rural ( ) urbano 

 

6..3)) Situação da residência: 

 

( ) Alugada 

( ) Cedida 

( ) Emprestada 

( ) Própria/ Em financiamento 

( ) Própria/ Quitada 

( ) Outras 
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SEGUNDA PARTE - Dados de identificação profissional 
 

7) Aspectos acadêmico-escolares/formação: 

 

Níveis ur 

ú 

Instituição 

blica ou privad 
especificar) 

calizaç 

cidade 
estado) 

o 

íc 

no 

mi 

2º Grau 
Ensino Médio 

     

Grau/Ensino Médio Técn      

Ensino Superior* 

(graduação) 

     

Ensino Superior 
(graduação) 

     

Ensino Superior* 
(Pós-graduação) 

     

Ensino Superior 
(pós-graduação) 

     

Mestrado      

Doutorado      

Obs.: *Em caso de duas ou mais graduações ou pós-graduações (aqui se refere à especialização), 

registrar. 

 

8) Faz algum curso atualmente? ( ) Sim. 

( ) Não faço, mas pretendo fazer. 

( ) Não faço e não pretendo fazer. 

 

8.1) Especifique o curso que faz atualmente ou pretende fazer: 

 

Nome do curso: 
 

 

Instituição/Rede de ensino:   Bairro e/ou cidade:     

Modalidade do curso: (  ) presencial (   ) a distância ( ) semipresencial 

 

8.2) Caso esteja fazendo algum curso, especifique se este está sendo financiado por alguma 

instituição: 

 

(   )  Sim   (  ) Não Nome da Instituição: 
 

 

8.3) É cadastrado na Plataforma Paulo Freire? 

 

( )sim ( )não ( )não conheço 

 

9) Seu tempo de serviço no magistério: 

( ) Menos de 1 ano 

( ) De 2 a 3 anos 
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( ) De 4 a 5 anos 

( ) De 6 a 10 anos 

( ) De 11 a 15 anos 

( ) Mais de 15 anos. Especifique:     

9.1) Esse tempo foi cumprido todo na rede pública de ensino? ( ) Sim ( ) Não 

9.2) Se não, especifique: 

a)   anos na rede pública 

b)   anos na rede privada 

 

10) Você exerce outra(s) função/ões no magistério, além de professor (a)? 

( ) Sim ( ) Não 

 

10.1) Se exerce, qual(is)? (Obs.: marque quantas opções possíveis forem necessárias.) 

( ) Coordenador/a 

( ) Diretor/a  ( ) Supervisor/a ( ) Outra:   

especifique)    
 

11) Por que você escolheu o magistério? 

 

( ) vocação 

( ) atração salarial 

( ) facilidade de emprego 

( ) falta de outra opção 

( ) outro motivo. 

 

Qual?   
 

12) Você mudaria de profissão se pudesse?   ( ) Sim ( ) Não 

 

12.1) Se a resposta anterior foi sim, aponte os possíveis motivos: 

 

( ) melhoria salarial 

( ) menos desgaste emocional 

(  )  motivos relacionados à saúde 

( ) menor carga de trabalho 

( ) maior status social ( ) outro. 

 

Qual?   
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TERCEIRA PARTE - Local e situação de trabalho 
 
 

13) Situação atual de trabalho 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obs.: Se trabalha em mais de uma escola, registre nos espaços designados. 

 

14) O prédio da escola em que trabalha é adequado ao funcionamento da modalidade de ensino em 

que trabalha? 

( ) Sim ( ) Não 

 

14.1) Quais as condições do ambiente físico da escola em que você trabalha? 

(  ) ótimas (  ) boas ( ) regulares 

(  ) ruins ( ) péssimas 

 

15) Seu tempo de serviço na educação na escola em que você trabalha: 

( ) Menos de 1 ano 

( ) De 2 a 3 anos 

( ) De 4 a 5 anos 

( ) De 6 a 10 anos 

( ) De 11 a 15 anos 

( ) Mais de 15 anos. Especifique:    
 

16) Qual a faixa etária dos estudantes com os quais você trabalha? 

 

( ) 4 a 8 anos 

( ) 8 a 12 anos 

( ) 12 a 16 anos 

( ) mais de 16 anos 

Caso trabalhe com dois ou mais grupos etários, especifique: 
 

16.1)Qual o nível sócio-econômico predominante entre os estudantes da classe com a qual 

trabalha? 

( ) Alto 

( ) Médio alto 

(  ) Médio (   )  Médio baixo  (  ) Baixo (  ) Não sabe 

( ) Outra 

Especifique   

ome (s) da (s) escola (s 

em que trabalha 

 

Local em que a escola 

está localizada 

 

p 

Vínculo 

funcional 

(efetivo, 

estágio 

robatório 

contrato, 
ou outro) 

Turno(s) Jornada de 

balho sema 

(em horas) 

Tempo gasto para 

n chegar à escola 

(em minutos 

ou horas) 

e meio de transporte 

que utiliza. 
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17) Qual a importância da sua renda no orçamento de sua família? 

( ) renda principal ( ) renda complementar 

 

18) Você complementa o salário que recebe como professor/a desempenhando outras atividades? 

( ) Sim. ( ) Não. 

 

a) Se desempenha outra (s) atividade (s), aponte qual (is)? 
 

b) Quantas horas semanais? 
 

 

19) Você realiza trabalhos domésticos? 

(  ) Sim. ( ) Não. 

 

19.1) Se realiza, quanto tempo em média, você gasta diariamente nesses trabalhos? 
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QUARTA PARTE - Sobre a prática educativa na educação 
 
 

20) Na instituição que trabalha você tem acesso a que materiais didáticos? 
 

( ) livros ( ) Televisão ( ) DVD 

( ) Microfone ( ) Aparelho de som ( ) Impressora 

( ) papel ( ) Computador ( ) Internet 
( ) revistas ( ) jornais ( ) Data Show 

( ) mimeógrafo ( ) Acesso a todos os materiais citados. 

 

21) Existe um tempo na instituição que você trabalha reservado para as atividades relacionadas 

abaixo? Assinale quantas opções forem necessárias. 

(  ) Planejamento das atividades docentes 

( ) Formação Continuada 

( ) Preparar instrumentos de avaliação 

(  ) Discutir com colegas métodos e técnicas 

( ) Leituras diversas 

 

21.1) Na sua opinião, esse tempo é suficiente? 

 

( )Atendimento individualizado aos alunos/as 

( ) Atendimento aos pais 

( ) Pesquisa 

( ) Acesso à internet 

( )Conversas informais com os colegas de trabalho 

 

( ) Sim ( ) Não 

21.2) Como são realizados os planejamentos das aulas/atividades na escola em que você trabalha? 

( ) individual,em casa 

( ) individual, na escola 

( ) com grupos de professores que trabalham com estudantes da mesma idade 

( ) com todos os professores da escola 

( ) com coordenador/a e professores que trabalham com estudantes de todas as idades 

( ) com a equipe gestora e todos os professores da escola 

( ) com a equipe gestora, todos os professores e membros da SMED 

( ) Outra forma    

(especifique) 

 

21.3)Qual a frequência em que ocorrem os planejamentos? 

( ) uma vez por semana 

(  ) uma vez a cada 15 dias 

( ) uma vez por mês 

(   ) outra    

(especifique) 

 

22) Você possui material de apoio pedagógico para a realização e/ou planejamento de suas 

atividades docentes? 

( ) Sim ( ) Não 

Especifique:   
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23) Na sua opinião, quais os fins prioritários que devem ser perseguidos pela educação? 

(enumere pela ordem de importância – de 01 a 08). 

 

( ) desenvolver a criatividade da criança 

(  ) preparar a criança para a vida em sociedade 

( ) transmitir valores morais 

( ) Ensinar a ler e escrever 

( ) desenvolver a autonomia 

( ) promover a integração social 

( ) ensinar os aspectos políticos/ideológicos da sociedade 

(  ) outros    

( ) especifique) 

 

24) Que dificuldades você encontra na sua prática educativa na educação? (assinale quantas 

opções forem necessárias e enumere por ordem de importância). 

 

( ) indisciplina dos alunos 

( ) quantidade e velocidade das informações 

( ) uso de novas tecnologias 

( ) falta de materiais e de apoio pedagógico 

( ) espaço (s) inadequado (s) 

( ) trabalhar a proposta pedagógica de educação do município 

( ) aumento do número de horas de trabalho em casa 

( ) grande número de alunos em sala de aula 

( ) fatores relacionados às condições sócio-econômicas das crianças 

( ) dificuldades de lidar com estudantes. 

( ) relação com as famílias 

( ) Outras    

( ) Especifique) 

 

25) Você conhece a proposta pedagógica da SMED 

( ) SIM 

( ) NÃO 

 

26) Assinale as políticas públicas educacionais que a sua escola foi ou é atendida e escreva na 

frente se elas tem ou não dado algum resultado para o processo de aprendizagem com as palavras 

sim, não, mais ou menos: 

 

(  ) O Ciclo de Aprendizagem ( ) A EJA no contexto DA SMED 

(  ) Programa Escola da Terra ( ) Programa Mais Educação 

(  ) Programa Educação Inclusiva ( ) Programa Brasil Alfabetizado – PBA ( 

(  ) Programa Todos pela Alfabetização – Bahia ( ) Projeto Escola Mais 

(  ) Projeto Roda de Alfabetização ( ) O Progestão 

(  ) Pró Letramento ( ) ProJovem 

( ) Profaes ( ) Programa Pacto 

(   ) Escola de Gestores ( ) PDE interativo 

Se tiver outras, especifique abaixo: 
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25.1) Você conhece os objetivos das políticas que sua escola é ou foi atendida: 

a) políticos: 

 

(  ) sim ( ) não 

 

b) pedagógicos: 

 

(  ) sim ( ) não 

 

c) ideológicos: 

 

( ) sim ( ) não 

 

25.2) Você conhece as portarias, decretos e resoluções que regulamentam essas políticas: 

 

(  ) sim ( ) não 

 

25.3) Os professores na sua escola tem sido receptivos a tais políticas? Assinale quais em ordem de 

importância começando por 1: 

 

(  ) O Ciclo de Aprendizagem ( ) A EJA no contexto DA SMED 

(  ) Programa Escola Ativa ( ) Programa Mais Educação 

(  ) Programa Educação In ( ) Programa Brasil Alfabetizado – PBA 

( ) Programa Todos pela Alfabetização – Ba. ( ) Projeto Escola Mais 

(  ) Projeto Roda de Alfabetização ( ) O Progestão 

(  ) Pró Letramento ( ) ProJovem 

( ) Profaes ( ) Programa Pacto 

 

25.4) Você conhece o/a projeto/proposta de cada uma das políticas que sua escola é/foi atendida? 

(   ) sim. De todas (  )Não. ( ) Conheço apenas de algumas 

 

25.5) Se você não conhece de todas, qual o motivo: 

( ) você não buscou conhecer, pois você, como parte da equipe gestora não cumpriu o seu papel 

sobre esse aspecto. 

( ) você não buscou conhecer, pois é o município que tem obrigação de lhe dar essa formação. 

 

26) Você considera que a sua formação inicial correspondeu a uma formação necessária para 

desenvolver seu trabalho como profissional da educação do campo? 

 

( ) muito ( ) razoavelmente ( ) pouco ( ) não correspondeu 

26.1) O que acha que faltou à sua formação inicial, em ordem de prioridade? 

( ) NADA 

( ) conteúdos específicos da educação 

( ) formação didático-pedagógica para lidar com educandos 

( ) fundamentos da educação 

( ) questões relacionadas ao desenvolvimento/aprendizagem 
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( ) Outra  (Especifique) 

 

27) Na instituição de ensino em que trabalha existe formação continuada? 

 

( ) sim ( ) não 

27.1) Em caso afirmativo, como ela se desenvolve? 

 

( ) Em locais específicos, oferecida pela SMED 

( ) grupos de estudo na instituição 

( ) grupos de estudo fora da instituição 

( ) cursos e/ou oficinas na instituição 

( ) cursos e/ou oficinas fora da instituição 

( ) palestras e/ou seminários 

( ) Outra  ( Especifique) 

 

27.2) A formação continuada oferecida a você corresponde às necessidades de seu cotidiano 

profissional? 

( ) muito 

(  ) razoavelmente 

( ) pouco 

( ) não corresponde 

 

28) A proposta de educação da escola onde você trabalha é: 

 

( ) organizada pela Secretaria Municipal de Educação 

( ) organizada pela escola 

( ) Em parceria da secretaria de educação com a escola 

 

30) A sua formação contribuiu de forma adequada para que você implemente os princípios da 

Educação do Campo? 

(  ) Sim ( ) Não 

 

 

 

 

 

Muito Obrigada! 


