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A FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CAMPESINA NO 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA-BA 
 

RESUMO 

 
 

Esta dissertação, intitulada de “A Formação das Professoras da Educação Infantil Campesina 

no Município de Bom Jesus da Lapa-BA”, foi realizada segundo os preceitos do curso de 

Mestrado Profissional em Educação ofertado pela Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), e contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia (FAPESB). A mesma traz como objetivo norteador compreender como e se acontece a 

formação dos/as professores/as da Educação Infantil Campesina no município de Bom Jesus 

da Lapa – Bahia. Para tanto, nós nos apoiamos nos seguintes objetivos específicos: dialogar 

com as professoras sobre seus processos de formação; analisar os materiais que subsidiam as 

professoras em seu processo de formação e em sua prática cotidiana. Nesse viés, nossos 

estudos referendam-se em documentos legais específicos da Educação Infantil e da Educação 

do Campo, além daqueles voltados para a Formação Continuada de quem atua na Educação 

Infantil do Campo (EIC). E com o apoio de teóricos e pesquisadores como Kramer (2006), 

Orso (2015), Rios (2016), Silva, Pasuch e Silva (2012), Arroyo, Caldart e Molina (2004), 

entre outros, bem como de documentos legais (BRASIL, 1988, 1996, 2009a), acredita-se que 

esta pesquisa tanto escutou como abriu o diálogo com os componeses, por vezes esquecidos. 

Respaldado em Barbier (2007) e Franco (2005), entre outros colaboradores, este trabalho foi 

desenvolvido tendo como premissa a pesquisa-ação existencialista, de cunho majoritariamente 

qualitativo, considerando os pensamentos freirianos (FREIRE, 1987, 1992, 1996) e apoiando- 

se em algumas categorias, como as situações-limite e atos-limites, advindos de um grupo de 

estudos e de reflexões dos registros no Diário de Itinerância, baseado no princípio do diálogo, 

possibilitando, pois, o acesso a informações precisas, referentes aos professores e professoras 

da primeira infância, do espaço campesino de Bom Jesus da Lapa – BA, por meio da escuta 

sensível. Assim, foram realizados nove encontros de diálogos, sendo os primeiros com o/as 

técnico/as da Secretaria Municipal de Educação — Secretário de Educação, Coordenadora 

Pedagógica Geral, Coordenadora da Educação Infantil, Coordenadora da Educação do 

Campo, Coordenadora do Programa Despertar —, configurando o momento o qual 

denominamos de pré-contratualização. Os demais diálogos aconteceram com as professoras 

que atuam em quatro escolas situadas no Projeto Formoso “A”, perímetro de irrigação do 

município de Bom Jesus da Lapa. Enfim, durante a realização da teorização dos dados obtidos 

através dos diálogos no Grupo de Estudo, as pesquisadoras coletivas afirmaram que o melhor 

produto a ser compartilhado aqui resultado da pesquisa é a vontade de divulgar o quão 

especial e específico é o Projeto Formoso “A”, quando não se encaixa em Educação Urbana 

nem Campesina, informação nunca antes pensada pelas mesmas, mas que agora faz sentido e 

as convida a  rever as suas práticas e ações, seja em sala de aula/referência, seja nos cursos de 

formação continuada. 

 
 

Palavras-chave: Educação Infantil Campesina. Formação de Professoras. Políticas Públicas. 



 

TEACHERS FORMATION FOR RURAL CHILDHOOD EDUCATION IN THE 

MUNICIPALITY OF BOM JESUS DA LAPA-BA 

 
 

ABSTRACT 

 
 

Entitled “Rural Early Childhood Education Teacher Training in the Municipality of Bom 

Jesus da Lapa – Bahia”, this thesis was conducted according to the precepts of the 

Professional Master of Education program offered by the State University of Santa Cruz 

(UESC) and financed by the Bahia State Research Support Foundation (FAPESB). The 

guiding objective of the research is to examine how and weather Rural Early Childhood 

Education Teacher Training occurs in the municipality of Bom Jesus da Lapa, in the 

Northeast Brazilian state of Bahia. For this purpose, our specific objectives are: dialoguing 

with teachers about their training; analysing support materials for teachers during their 

process of training and everyday practice. In this regard, our studies refer to specific legal 

documents on Early Childhood Education and Rural Education, in addition to those 

concerning the Further Education of Rural Early Childhood Education teachers. We believe 

this investigation has given and will give voice to peasants, sometimes neglected, by relying 

on the support of theoreticians and research scientists, such as Kramer (2006), Orso (2015), 

Rios (2016), Silva, Pasuch and Silva (2012), Arroyo, Caldart and Molina (2004), among 

others, as well as legal documents (BRASIL, 1988, 1996, 2009). Supported in the works of 

Barbier (2007), Franco (2005), and other collaborators, this work is based on the premise of - 

research-existential action, mainly quantitative, taking into account the thoughts of Freire 

(1987, 1992, 1996) and underpinned by some of his categories, such as limit-situations and 

limit-actions, stemming from a study group and the notes on the Itinerancy Book, based on 

the principle of dialogue, thus facilitating the access to precise information regarding the 

Early Childhood Education teachers in the rural communities of the municipality of Bom 

Jesus da Lapa – Bahia, by means of sensitive listening. Accordingly, nine dialogue meetings 

were held, of which the first ones were attended by the technicians from the Bom Jesus da 

Lapa Education Department—Education Secretary, General Pedagogical Coordinator, Early 

Childhood Education Coordinator, Rural Education Coordinator, “Despertar” Program 

Coordinator—characterising the moment which we call pre-contractualisation. The other 

dialogues involved the teachers from four schools located at “Projeto Formoso A”, a zone of 

irrigation in Bom Jesus da Lapa. Ultimately, by analysing the data collected from the study 

group dialogues, the collective researchers acknowledged that the best result to be shared here 

search result  is the willingness to publicise how especial and specific is “Projeto Formoso A”, 

as it fits neither the Urban Education nor the Rural. Surprisingly, the collective researchers 

had never reflected on this information. In reality, it now makes sense and solicits them to 

revise both their practices and actions, whether in classroom or Further Education training. 
 

Keywords: Rural Early Childhood Education. Teacher Training. Public Policies. 
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I CAPÍTULO: INTRODUÇÃO 

 
Neste capítulo, temos como intuito compartilhar a organização deste trabalho, a fim de 

facilitar a compreensão do/a leitor/a acerca da organização do mesmo. Assim, iniciamos com 

uma breve trajetória da autora e, mais adiante, voltamos o nosso olhar para a parte técnica, 

revelando as nossas categorias, bem como a ordem em que aparecem no decorrer do escrito. 

 

 
1.1 A relação entre a pesquisadora e o objeto de estudo 

 
Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já 

passaram, mas pela astúcia que têm certas coisas 

passadas de fazer balancê, de se remexerem dos 

lugares. A lembrança de vida da gente se guarda 

em trechos diversos; uns com os outros acho, que 

nem se misturam (...) têm horas antigas que 

ficaram muito perto da gente do que outras de 

recentes datas. 

Guimarães Rosa (2003). 

 
 

Como descrever o ser que habita um corpo mortal? O que dizer de quem admira a 

Educação, as crianças e o campo na mesma proporção? Palavras nem sempre traduzem, de 

maneira veemente, as verdades que carregamos conosco rumo a dias melhores, porém elas são 

capazes de guiar os olhos alheios ao nosso futuro. Uma pitada de mim há de aparecer nas 

linhas que seguem. 

 

Chamo-me Cíntia Lopes Vieira de Jesus, baiana, natural e residente em Bom Jesus da 

Lapa. Tenho 29 anos de idade, sendo destes, 10 dedicados ao magistério. Filha de 

funcionários públicos, oriundos do campo, desde sempre tenho um carinho para com os 

camponeses e também com as palavras. Eternamente curiosa e dona de sonhos utópicos, tenho 

vagado nos cenários da Educação com o intuito de aprender, de ensinar, de ressignificar 

aquilo que não pode ser retirado de mim, nem de ninguém, o conhecimento. 

 

A minha trajetória na Educação iniciou-se em 2003, quando fui matriculada no curso 

de Formação de Docentes em Nível Médio – Modalidade Normal (antigo magistério), que 

teve duração de quatro anos. Nesse período, re/conheci a Educação por uma ótica diferente. 
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Durante os inúmeros estágios direcionados, notei que a Educação escolar pode ser a 

responsável por mudanças sociais que muitos não acreditam, infelizmente. 

 

A fim de dar continuidade aos estudos, em 2008 ingressei na Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), Campus XVII, no curso de Pedagogia: Docência e Gestão de Processos 

Educativos, onde pude aperfeiçoar o pouco que já sabia e, também, adquirir novos 

conhecimentos. Quando iniciei os meus estudos na academia, ciente da responsabilidade que 

me acompanhava, dediquei-me ao máximo, nas atividades propostas, pois tinha por objetivo 

tornar-me uma excelente profissional da Educação. 

 

No decorrer dos quatro anos e meio de academia, sempre que podia — nem sempre  

era possível conciliar o trabalho com as atividades extras do curso — eu estava envolvida em 

algumas atividades. Cabe destaque, nesse momento, ao grupo de estudos Letramento e Ensino 

de Língua Portuguesa e a apresentação de um trabalho intitulado de “A Educação Infantil do 

Campo no Contexto das Políticas Públicas para a Infância”, no II Seminário Integrado de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – II Siepex. Seminários, palestras, mesas redondas, dentre outras 

ações, fizeram parte da minha estadia na referida instituição. 

 

Como exemplo de seminário, trago em discussão o I Seminário de Educação e suas 

Especificidades no Contexto do/no Campo, este contribuiu, decisivamente, para a escolha da 

temática que defenderia no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Palestras ofertadas nesse 

evento, como as que trouxeram os temas “Pedagogia da Terra: significados da formação para 

educadores e educadoras do campo” e “O Contexto Fundiário da Região Oeste da Bahia e 

Educação do/no Campo: uma realidade ou um sonho?”, foram riquíssimas em informações, e 

absorvi bastante esses momentos. 

 

Em meados do curso, eu já sabia para qual temática me dedicaria mais. O encanto 

pelas crianças pequenas se aflorava subitamente, e o descaso pelas comunidades campesinas, 

muitas vezes imperceptível, prendia a minha atenção de tal modo que eu precisava desvendar 

os mistérios que se faziam presentes naquela época. Nesse sentido, optei por realizar os meus 

estágios sempre em instituições localizadas em perímetros não urbanos. Além disso, busquei 

crescimento profissional em cidades vizinhas; em Santa Maria da Vitória, tive a oportunidade 

de participar do 3º Fórum de Educação, com o tema “Por uma Educação Básica no Campo”, e 

em Riacho de Santana, tive o privilégio de conhecer a Escola Família Agrícola, bem como as 

características da Pedagogia da Alternância. 
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Em 2012, pouco antes da defesa da monografia da graduação, que teve por título A 

Educação Infantil do Campo no Contexto das Políticas Públicas no Município de Bom Jesus 

da Lapa - BA: realidade e desafios, iniciei uma especialização em Metodologia de Ensino e 

Pesquisa na Educação em Educação Infantil e Anos Iniciais. Em 2016, conclui outra 

especialização em Alfabetização e Letramento; e em 2017, uma terceira, em Mídias na 

Educação. Cursos que colaboraram para que eu compreendesse quão importantes somos, 

enquanto educadores, porém ainda não me sinto realizada, por completo, com os mesmos. 

 

Dona de uma paixão imensurável pelos camponeses e, principalmente, pelo fato de 

querer desmistificar algumas inverdades, durante anos esperei pela oportunidade de cursar 

algo diretamente ligado aos mesmos. Em 2014, fiz o curso ofertado pelo Laboratório de 

Políticas Públicas, Ruralidades e Desenvolvimento, vinculado ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, campus Bom Jesus da Lapa (LaPPRuDes/IFBaiano), 

intitulado de Metodologias e Práticas em Educação do Campo e Agroecologia. Neste, obtive 

informações bastante pertinentes, e o seu diferencial foi o grande número de atividades 

práticas. 

 

Relembrando a minha inserção na academia, vale salientar que também ingressei na 

rede municipal de ensino no mesmo ano, sendo assim, sou concursada no município de Bom 

Jesus da Lapa desde 2008. Na condição de professora, trabalhei cinco anos em sala de aula, 

em apenas duas instituições, ambas situadas em perímetro não urbano, a saber: a Escola 

Municipal Izidório Batista da Silva (EMIBS), na comunidade de Mossorongo, e a Escola 

Municipal Engenheiro Marco Souto (EMEMS), situada no Projeto Formoso “A”, setor 07. 

Em 2013, migrei para a cidade e trabalhei na Secretaria Municipal de Educação por pouco 

mais de três anos, na condição de Orientadora de Estudo, pelo programa do governo Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pacto/PNAIC). Recentemente, após solicitar a 

saída da Secretaria, retornei à EMEMS. 

 

É interessante mencionar que, na primeira escola em que lecionei, a presença e a 

autoridade da comunidade externa para com a comunidade escolar era muito forte. Contudo, 

os maiores representantes não sabiam o melhor modo de agir em prol da melhoria do ensino 

local, o que tornava invisível qualquer tentativa de parceria. 

 

Na segunda instituição de ensino, por estar situada em local de fácil acesso, dentre 

outros motivos, tive melhores condições de desenvolver um bom trabalho. As famílias, desde 
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o início, encorajavam a equipe escolar, dando-nos total liberdade na execução de projetos e 

ações direcionadas. Em parceria com uma equipe que comungava dos mesmos objetivos, estar 

imersa naquela comunidade favorecia o andamento das atividades educacionais. 

 

Enquanto professora, tive oportunidade de participar de inúmeras formações 

continuadas, tanto ministradas por técnicos da Secretaria Municipal de Educação, como por 

terceiros, a exemplo de a formação oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR), no Programa Despertar. 

 

Enquanto Orientadora de Estudo pelo Pacto/PNAIC e educadora, tive mais um 

privilégio, conheci grande parte das comunidades rurais de Bom Jesus da Lapa. O perímetro 

de irrigação (Projeto Formoso) e a região das comunidades remanescentes quilombolas foram 

as zonais mais visitadas por mim. A última região citada despertou-me um leque de 

inquietações, que suscitou na elaboração de algumas pesquisas. Os resultados de parte delas 

se encontram em trabalhos apresentados em alguns eventos estaduais. 

 

Barreiras, Ilhéus e Salvador, respectivamente, foram as cidades nas quais apresentei os 

seguintes trabalhos: “Formação do Professor Alfabetizador”, “Formação do Professor 

Alfabetizador: ressignificando saberes” e “Recorte sobre a Resolução de Problemas 

Matemáticos do Campo Aditivo no Ensino Fundamental I”. É mister salientar que em todos 

os trabalhos há espaço para as experiências tanto dos perímetros campesino e urbano, tanto 

com crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. 

 

Com a intenção de me aprimorar, resolvi dar continuidade aos estudos e adentrar ao 

curso de mestrado em 2016. A priori, a dúvida era em qual me inscrever, um acadêmico ou 

um profissional? Optei pelo último, por acreditar que ele contribuiria mais com as ações que 

pretendia desenvolver, além de ser um desafio maior. Assim, permaneci estudando as 

inquietações que perpassam as histórias de vidas das crianças pequenas residentes no campo, 

partindo da formação dos professores. 

 

Cabe frisar que a pesquisa realizada respeitou os princípios da pesquisa-ação, mesmo 

quando acreditam que esta não seja capaz de ser realizada em curso de mestrado, devido à 

necessidade de imersão no lócus e ao curto espaço de tempo para desenvolvimento da 

pesquisa. Contudo, enquanto professora da Educação Infantil em escola situada no Projeto 

Formoso “A”, perímetro não urbano, em Bom Jesus da Lapa, imbricada na pesquisa, senti-me 
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convidada a adentrar e a colaborar com as possíveis respostas aos anseios dos/as demais 

professores/as da Educação Infantil lapense, especialmente a ofertada às crianças camponesas. 

 

Por fim, após este breve relato, dou uma pausa em minhas memórias com o 

pensamento de Freire (1996, p. 85), que diz: “sem a curiosidade que me move, que me 

inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino”. E acrescenta: “me movo como 

educador, primeiro, me movo como gente” (Ibidem, p. 94). 

 

Diante do percurso pelo qual tenho optado por seguir, dos incidentes e acidentes que 

têm feito parte desse momento, torna-se compreensível o porquê de me enveredar nas 

discussões que permeiam a Educação Infantil e a Educação do Campo, enquanto duas legiões 

que trazem em si vestígios de lutas, resistências e movimentos em prol de conquistas que já 

lhes são de direito, mas não estão garantidas, de fato, ou efetivadas. 

 

 
1.2 Primeiros passos de uma vasta caminhada... 

 
Refletir sobre o povo brasileiro, especialmente sobre aquele que não detém o poder, 

não é tarefa fácil. Afinal, quem são os povos que constituem a chamada minoria brasileira? 

Entende-se por minoria aquele grupo que não se enquadra no perfil geral, pensado durante a 

organização de políticas públicas, aquele grupo que é visto como inferior, normalmente por 

não se enquadrar no perfil da classe dominante. 

 

A luta de classes, termo que ganhou espaço em várias pesquisas, surgiu no decorrer 

dos estudos de Karl Marx, filósofo alemão do século XIX. Ainda hoje, é possível vermos 

grandes manifestos em prol do reconhecimento dos grupos tidos como minoritários, por meio 

de lutas coerentes, bem articuladas, com objetivos definidos a serem alcançados, com 

lideranças bem informadas buscando minimizar o caos que a hierarquização das classes tem 

proporcionado à grande maioria. 

 

Como exemplo de lutas, em prol de melhores oportunidades e condições humanas de 

se viver, é cabível nos atermos à luta feminina. Esta pode ser percebida em várias instâncias, a 

saber: a mulher enquanto doméstica, sem direito a trabalhar fora de casa; a mulher enquanto 

objeto sexual; a mulher como responsável pela educação dos filhos; a mulher enquanto classe 

subalterna, aquém dos que compõem a classe dominante. 
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Ao partirmos, pois, da perspectiva da mulher como vítima da não assistência, é 

pertinente lembrarmos aqui a luta dessas por espaços que acolhessem os seus filhos pequenos 

enquanto cumpriam as suas jornadas de trabalho durante a Revolução Industrial. Nisso, pois,  

é possível perceber o descaso não apenas para com elas, mas também com as crianças 

pequenas, que estavam sujeitas a condições pouco dignas para o seu desenvolvimento. 

 

A educação brasileira, de acordo com a Lei nº 9.394, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996), é dividida em Educação Básica e Ensino 

Superior. A primeira contempla três etapas, a saber: a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. A Educação Infantil, a base das demais etapas, décadas atrás 

era pouco discutida. A partir dos anos 1990, esta primeira etapa começa a ganhar espaço nos 

seminários e nas pesquisas em âmbito educacional, porém ainda de modo tímido. 

 

Além de as crianças pequenas, outros sujeitos, por décadas esquecidos, foram os 

camponeses. Lidar com pessoas que pensam e agem diferentemente de nós, seja pela faixa 

etária, seja pelos costumes que carregam, não é fácil, principalmente para quem não tem bases 

culturais semelhantes e/ou não busca por aperfeiçoamento. Exemplo disso são os/as 

professores/as que se deslocam da cidade para trabalhar em espaços campesinos, realidade 

bastante comum, uma vez que poucos são os camponeses que dispõem de condições de 

migrar para a cidade a fim de estudar e poder dar retorno à sua comunidade, visto que em seus 

locais de pertencimento não há a oferta do Ensino Superior. 

 

Considerando a realidade descrita acima, bem como o fato de a mesma não estar 

distante de nós e que o descaso para com a educação das crianças camponesas ainda não é 

prioridade em muitos municípios, como é o caso de Bom Jesus da Lapa – BA, eis que surge a 

seguinte indagação, que, a posteriori, conduziu esta pesquisa: como acontece a formação 

dos/as professores/as da Educação Infantil Campesina no município de Bom Jesus da Lapa – 

BA? 

 

Para melhor entendimento, visualização e organização das ideias advindas dos estudos 

ao longo dos anos, este trabalho traz como objetivo geral compreender como acontece a 

formação dos/as professores/as da Educação Infantil Campesina no município de Bom Jesus 

da Lapa – Bahia. Para atingi-lo com êxito, nos apoiamos nos demais objetivos, de cunho 

específico: dialogar com professores/as sobre os seus processos de formação; analisar 

materiais que subsidiam os/as professores/as no processo de formação e na prática cotidiana, 
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com a intenção de apresentar alguns indícios para a construção de uma Proposta de 

Orientação que abarque as necessidades presentes na primeira etapa da Educação no 

município de Bom Jesus da Lapa – Bahia. 

 

Nesse viés, para atender aos objetivos propostos, este escrito está organizado em sete 

capítulos, sendo o primeiro, a Introdução. O segundo, O Olhar sobre as Políticas que Regem 

a Formação das Professoras da Educação Infantil Campesina, trará reflexões acerca da 

formação dos/as professores/as da Educação Infantil Campesina. Para tanto, partirá de 

preceitos que regem a Educação Infantil enquanto primeira etapa da Educação Básica, 

partindo, pois, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), por entendermos que a mesma seja 

um grande marco na consolidação desta etapa da Educação, como sendo a primeira na 

formação humana e social de todo e qualquer cidadão. 

 

A fim de compreendermos as questões que permeiam a Educação das crianças 

pequenas que vivem em espaços campesinos, organizamos este momento em quatro partes. 

Na primeira, trazemos o conceito de políticas públicas adotado neste trabalho; na segunda 

parte o olhar será dado à Educação Infantil; em seguida, a ênfase será dada à Educação do/no 

Campo e as suas implicações na Educação das crianças com até 06 anos de idade; mais 

adiante, traremos em pauta uma discussão sobre a formação dos/as professores/as que lidam 

na Educação Infantil Campesina. 

 

No terceiro capítulo, Percursos Metodológicos, é trazido em discussão os percursos 

trilhados que nortearam a pesquisa. Assim, tendo em vista a importância de se fazer pesquisa 

em Educação, especialmente quando esta tem como intuito contribuir no processo de 

aperfeiçoamento dos profissionais da área, a mesma foi de caráter qualitativo. Ciente da 

flexibilidade de uma ação, bem como de como essa se dá, a pesquisa desenvolvida partiu dos 

princípios da pesquisa-ação, de acordo com os preceitos de Barbier (2007) e Franco (2005), 

entre outros colaboradores. 

 

Este trabalho foi desenvolvido tendo como premissa a pesquisa-ação existencial, de 

cunho qualitativo, considerando os pensamentos freirianos (FREIRE, 1987, 1992, 1996) e 

apoiando-se em algumas categorias como as situações-limites, os atos-limites e o inédito 

viável — mesmo que a última categoria não tenha sido atingida —, advindos de um grupo de 

estudos e de reflexões presentes no Diário de Itinerância, baseado no princípio do diálogo, 

possibilitando o acesso a informações precisas referentes às professoras da Educação Infantil, 
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do espaço campesino de Bom Jesus da Lapa – BA, que atuavam no Projeto Formoso “A”, por 

meio da escuta sensível. 

 

Assim, foram realizados nove encontros de diálogos, sendo os primeiros com os 

técnicos da Secretaria Municipal de Educação — Secretário de Educação, Coordenadora 

Pedagógica Geral, Coordenadora da Educação Infantil, Coordenadora da Educação do 

Campo, Coordenadora do Programa Despertar —, configurando o momento no qual 

denominamos de pré-contratualização; os demais diálogos aconteceram com 12 professoras, 

assíduas, visto que houve desistências, que atuavam nas quatro escolas situadas no Projeto 

Formoso “A”, perímetro de irrigação do município de Bom Jesus da Lapa. Enfim, durante a 

realização da teorização dos dados obtidos através dos diálogos no Grupo de Estudo, bem 

como das informações presentes no Diário de Itinerância, foi possível evidenciar o quão 

urgente é a elaboração de um documento que norteie a Educação Infantil (EI) nos diversos 

espaços do referido município. 

 

O capítulo IV, A Descontinuidade das Políticas Públicas no Cenário Educativo: do 

nacional ao local, traz em evidência vestígios da Educação brasileira nos últimos anos, 

considerando a crise política e econômica na qual nos encontramos, bem como os reflexos 

que podem ser percebidos na Educação lapense. Neste momento são apresentados recortes do 

Diário de Itinerância, com ênfase nos diálogos ocorridos com os profissionais da Secretaria 

Municipal de Educação, nos anos de 2017 e 2018. 

 

Já no capítulo V, A Voz das Professoras da Educação Infantil do Campo, são 

compartilhadas as compreensões do coletivo de pesquisadores acerca das temáticas debatidas 

e consolidadas em forma de princípios que poderão nortear a elaboração de um documento 

específico para a Educação Infantil lapense, que respeite as singularidades das crianças 

camponesas. 

 

No capítulo VI, Teorização e Avaliação dos Dados: reflexões sobre os diálogos, 

tecemos algumas reflexões desencadeadas a partir dos diálogos com as professoras da 

Educação Infantil Campesina atuantes na comunidade Projeto Formoso “A”, em Bom Jesus 

da Lapa. Diante dos registros trazidos no Diário de Itinerância, foi possível, nesta parte do 

escrito, destacarmos algumas situações-limites, bem como atos-limites que conduzirão as 

discussões que seguem. E pelo fato de a pesquisadora principal ser um sujeito implicado na 

pesquisa, é possível afirmar, desde já, que a pesquisa atingiu o seu objetivo; contudo, algumas 
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nuances despertaram novas indagações, o que propõe a continuidade do Grupo do Estudo, 

mesmo após toda a avaliação e teorização cá apresentada. 

 

Após a avaliação, é apresentada de maneira sucinta e objetiva as nossas considerações, 

que não são finais, já que acreditamos em processo que se dê em espiral e que, no momento, 

está apenas se permitindo recomeçar sob uma ótica mais sólida e transformadora. 
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II CAPÍTULO – O OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS QUE REGEM A FORMAÇÃO 

DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CAMPESINA 

 
Este capítulo traz reflexões acerca da formação dos/as professores/as da Educação 

Infantil Campesina. Para tanto, partirá dos preceitos legais que regem a Educação Infantil 

como a primeira etapa da Educação Básica, partindo, pois, da Constituição Federal — CF 

(BRASIL, 1988), por entendermos que a mesma seja um marco na consolidação desta etapa 

da Educação, como sendo a primeira na formação humana e social de todo e qualquer 

cidadão. 

 

A fim de compreendermos as questões que permeiam a Educação das crianças 

pequenas que vivem em espaços campesinos, organizamos este primeiro momento em quatro 

partes. Na primeira, traremos o conceito de Políticas Públicas que sustenta este trabalho; logo 

após, o olhar será dado à Educação Infantil; em seguida, a ênfase será dada à Educação do/no 

Campo e a suas implicações na Educação das crianças com até 06 anos de idade1; mais 

adiante, traremos em pauta uma discussão sobre a formação dos/as professores/as que lidam 

na Educação Infantil Campesina. 

 

 

 
2.1 Políticas Públicas 

 
Na atual conjuntura, é preciso considerar o nascimento dos meios legais pelos quais as 

políticas públicas educacionais são propostas. Desde o seu contexto ao seu objetivo. Assim, 

nas linhas que seguem, daremos foco às políticas educacionais exclusivas à Educação Infantil 

e à uma Educação do Campo de qualidade, bem como da formação dos/as professores/as que 

lidam nessas. 

 

Vale frisar, no entanto, que, neste trabalho, as Políticas Públicas (PP) são entendidas 

como o “Estado em ação” (GOBERT; MULLER, 1987 apud HÖFLING, 2001), em prol de 

melhoramentos que atendam a quaisquer cidadãos, independentemente da sua natureza. 

Políticas pensadas e estruturadas a fim de respeitar os direitos dos cidadãos brasileiros, 

 

 

 
1 

De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, de 01 de agosto de 2018, as crianças com 06 anos de 

idade completos até o dia 31 de março poderão ser matriculadas no Ensino Fundamental; as que completarem 
após essa data corte deverão permanecer na Educação Infantil (STF, 2018). 
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especificamente no tocante à Educação, enquanto um direito social, ressaltado na CF 

(BRASIL,1988). 

 

Tendo como intenção discutir acerca do conceito de Políticas Públicas, cabe 

evidenciar as palavras de Teixeira (2002, p. 02) quando versa que as 

 

“políticas públicas” são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 
público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e 

sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, 

políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, 
programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que normalmente 

envolvem aplicações de recursos públicos. 
 

Nesse viés, é nítido que as políticas públicas surgem com o intuito de tornar real, a 

priori, em textos, por meio de documentos oficiais, aquilo que se acredita ser benéfico a um 

grupo de cidadãos, quando não a todos, pois se tem como pretensão a diminuição das 

desigualdades que permeiam a sociedade. 

 

Diante do exposto e reportando-nos a conflitos oriundos e instigados por grupos de 

movimentos sociais, desde décadas atrás, cabe respaldo à fala de Höfling (2001, p. 31), 

quando aponta o seguinte: 

 

As políticas sociais têm suas raízes nos movimentos populares do século 

XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, no 
desenvolvimento das primeiras revoluções industriais. Nestes termos, 

entendo educação como uma política pública social, uma política pública de 

corte social, de responsabilidade do Estado – mas não pensada somente por 
seus organismos. 

 

É evidente que algumas políticas públicas não surgem de cima para baixo. O que pode 

acontecer, muitas vezes, são mobilizações que tendem a desencadear propostas de 

melhoramento que, após longo processo, possam se efetivar enquanto política pública. Além 

de Höfling (2001), Molina (2012) nos lembra que só é possível discutirmos política púbica se 

nos atermos a quatro conceitos, a saber: direito, Estado, movimentos sociais e democracia. 

 

Nesse sentido, é em prol dos direitos das crianças, bem como dos camponeses — 

ênfase dada neste trabalho — que começam a se pensar em projetos que os assistam, a fim de 

fazer valer o que lhes é garantido por lei. Assim, quando se afirma que as PP são o “Estado 

em ação”, quer se dizer que a este cabe agir com o intuito de materializar a efetivação do que 

versam os programas e políticas pensados em um dado momento. 
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Por entender direito como algo universal, diferente de regalias e carências específicas 

a alguém, o mesmo tem validade em quaisquer espaços ou classes sociais. Como bem afirma 

a filósofa Marilena Chauí (2000, p. 558): “um direito difere de uma necessidade ou carência e 

de um interesse. Uma necessidade ou carência é algo particular e específico”. Diante do 

exposto, é possível afirmar que a Educação, enquanto um direito de todos, passou a ser 

questionada, refletida e buscada por cada um que ainda não gozava dos seus benefícios. 

Assim, após organizações de movimentos sociais, nascem as primeiras ideias com a intenção 

de se repensar a Educação das crianças pequenas e dos camponeses. 

 

Pensar PP que respeitem e garantam a todos o direito à Educação, em uma sociedade 

cuja cultura e interesses se diferem constantemente, torna-se uma atividade complexa. 

Contudo, urgente e democraticamente necessária. Para Höfling (2001), ao se analisar as PP, 

faz-se pertinente e essencial considerar os aspectos sociais que influenciam nos processos de 

representações, de aceitação, de rejeição e de incorporação das conquistas sociais por parte da 

sociedade como um todo, visto que nem toda PP será bem recebida, a depender do contexto 

no qual surge, bem como de como são propostas as suas intervenções. 

 

Carvalho (2008, p. 25) sinaliza que 

 
as políticas sociais constituem um espaço privilegiado de atuação política no 

(re)desenho do Estado, estabelecendo o vínculo necessário entre 
conflitos/demandas por direitos e busca de alternativas de emancipação. Sob 

esse prisma, os movimentos sociais pela definição e implementação de 

políticas públicas, com suas múltiplas expressões, articulando novas e 
tradicionais estratégias, constituem-se vias abertas, no confronto com a 

lógica do capital mundializado. 
 

Enfim, o grande problema que se vê, na efetivação e implementação de políticas 

públicas educacionais é a diferença de interesses entre quem sanciona e quem as cobra, visto 

que, por vezes, um grupo não compartilha das mesmas bases sociais, políticas e filosóficas do 

outro. Nesse momento, a militância se mostra preparada para reivindicar e lutar contra quem 

ela julga dominadora. 

 

 

 
2.2 Educação Infantil: reflexões sobre a primeira etapa da Educação Básica 

 
Refletir sobre a história das crianças pequenas na atualidade só é possível se 

considerarmos a trajetória das mesmas, bem como a construção das suas identidades. Crianças 
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ricas e pobres, da cidade e da favela, do centro e do campo, com famílias e órfãs, várias são as 

realidades nas quais estão inseridas. Algumas, mesmo com idade de até 06 anos de idade, não 

gozam dos direitos que lhes são garantidos, devido à condição em que se encontram. 

 

Assim, para desvelar os sujeitos dos quais estamos falando, faz-se pertinente as 

palavras de Kuhlmann Jr. (2010, p. 30): 

 

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto 
das experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, 

geográficos e sociais é muito mais do que uma representação dos adultos 

sobre esta fase da vida. É preciso conhecer as representações de infância e 

considerar as crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, etc., 
reconhecê-las como produtoras da infância. Desse ponto de vista, torna-se 

difícil afirmar que uma determinada criança teve ou não infância. Seria 

melhor perguntar como é, ou como foi, sua infância. 
 

Diante do exposto, fica evidente que é necessário, antes de passearmos na base legal, 

reconhecermos a criança como produtora da sua infância. Para isso, é necessário 

considerarmos o conjunto de experiências que as cerca, que as representa, que as torna 

singular e plural, paralelamente. Ainda sobre a importância da cultura na formação humana de 

todo cidadão, em nosso caso, das crianças, Kramer (2003, p. 85-86), apoiando-se em Ariès, 

acrescenta que, 

 

desde que Ariès publicou, nos anos 1970, seu estudo sobre o aparecimento 
da noção de infância na sociedade moderna, sabemos que as visões sobre a 

infância são construídas social e historicamente: a inserção concreta das 

crianças e seus papéis variam com as formas de organização social. 
 

Kramer (2006. p. 13) acredita que “a infância é entendida como período da história de 

cada um, que se estende na nossa sociedade, do nascimento até aproximadamente dez anos de 

idade”. E, como mencionado anteriormente, a mesma se constrói social e historicamente, 

considerando a organização da sociedade na qual está imersa (KRAMER, 2003). 

 

Nesse viés, compartilhando dos pensamentos de Kulhmann Jr. (2010) e Kramer (2003, 

2006), fica visível que a Educação das crianças pequenas tem sido pensada e discutida, desde 

tempos antigos, porém sem se considerar, ainda, na escolarização e/ou em espaços específicos 

para recebê-las. A Educação era de responsabilidade da família, normalmente da mãe. Nas 

últimas décadas, no entanto, o currículo oculto, presente nas famílias, ultrapassa os cômodos 

residenciais e passa a ser desenvolvido em locais específicos e com objetivos e regras a serem 

cumpridos. 
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A Educação das crianças menores de 06 anos de idade, por décadas, foi pensada de 

modo falho, desconsiderando as infâncias das mesmas e o que é específico nessa faixa etária, 

ora tendo como responsável as casas de amparo ou as secretarias de assistência social, para a 

Educação das mais pobres; ora o próprio sistema de Educação, que prevalece até os dias 

atuais, no Brasil, para as crianças de classes superiores (BRASIL, 2009a). Neste trabalho, 

ater-nos-emos à Educação Infantil a partir da promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 

1988). 

 

Aproximando-se do trigésimo aniversário da última versão do referido documento, 

faz-se pertinente retomar os nossos estudos acerca das angústias que ainda assolam o cenário 

da Educação a partir da lei maior do nosso país. Recordar como se deu e o porquê de tantos 

empecilhos em prol de uma Educação Infantil de qualidade que respeite as suas 

especificidades é uma das nossas intenções, visto que não se pode entender a atualidade sem 

se considerar o que a sustenta. 

 

No ano de 1988, houve a promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 11, 

grifos nossos), que em seu preâmbulo reza: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem- 
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacificadas controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

Nota-se que, logo no início do seu discurso, o documento dá ênfase a uma proposta 

democrática que tem como intenção assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 

sem desmerecer nenhum grupo, focando em ações de caráter justo e igualitário, sem 

resquícios de preconceito. 

 

Esse mesmo documento, no Título VIII – Da Ordem Social, em seu Capítulo III, 

intitulado de Da Educação, da Cultura e do Desporto, logo na primeira seção, versa que a 

Educação é direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988). Conquanto, sabe-se que tal 

direito, embora seja destinado a todos, não acontece, visto que muitos são os entraves que 

impedem tal efetivação. O Estado, enquanto responsável legal, não tem conseguido atingir o 

que a lei propõe, respeitando os direitos sociais e individuais de cada cidadão. 
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A falta de sucesso na efetivação das políticas sociais se dá devido a questões de ordem 

financeira, quando o investimento nas mesmas é aquém do necessário; devido à pouca 

importância dada a alguns segmentos, protelando ações emergentes; bem como à falta de 

conhecimento de quem as sanciona, visto que é preciso validá-la, antes de pô-la em prática. 

Questões político-partidárias também podem refletir na aprovação, efetivação e valorização 

das políticas que assistem aos cidadãos brasileiros. 

 

É sabido que muitas das conquistas advindas no tocante à Educação é fruto da 

militância, das lutas em defesa de uma cultura pouco valorizada e bastante instigante. Com o 

novo ordenamento jurídico, a Educação Infantil passou a ser notada sob um novo viés. Essa 

etapa, dividida em dois tempos, passou a ser pensada e estruturada para receber, em suas 

unidades, crianças de 0 a 03 anos de idade em creches e de 04 e 05 anos em pré-escolas 

(BRASIL, 1996). O caráter assistencialista de outrora já não se fazia tão presente nas práticas. 

 

No Art. 227 da CF (BRASIL, 1988), modificado em 14 de julho de 2010, é reforçado 

o pensamento elencado anteriormente, acrescentando, enquanto responsáveis pelo bem-estar 

das crianças e adolescentes, da família e da sociedade. O mesmo é fruto de discussões que se 

iniciaram em 1959 com a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

também refletindo nas letras do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). 

 

Em 1990, a fim de proteger, integralmente, os sujeitos com menos de 18 anos, surge o 

Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA. Este documento intenciona assistir e dar 

providências com intuito de possibilitar o desenvolvimento físico e mental, moral, espiritual e 

social, além de liberdade e dignidade, e o seu Capítulo II, Do respeito à Liberdade, ao 

Respeito e à Dignidade, em seu Art. 17, salienta que “o direito ao respeito consiste na 

inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente,  

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais” (BRASIL, 1990, p. 27). 

 

Ainda com base no artigo compartilhado acima, fica evidente que, diferentemente de 

outros tempos, já não deve haver distinções entre os sujeitos, partindo das suas características 

físicas, psíquicas, sociais e/ou culturais. É de suma importância e legal que se respeite e 

propague os valores e crenças de um povo, zelando por sua integridade. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente sinaliza, no decorrer da sua literatura, no Art. 

18-A, que 
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a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso 
de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de 

correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 

integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos 

executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada 
de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los (BRASIL, 1990, p. 27). 

 

A necessidade e a urgência em se debater acerca da primeira etapa da Educação Básica 

têm induzido produções técnicas e acadêmicas, bem como a revisão de documentos legais a se 

apoiarem na história de luta pela inserção das crianças na Educação, enquanto instituição de 

Educação, não mais social. Nesse sentido, a fim de não mais ser vista como uma ação 

compensatória e assistencialista, a última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

passa a reconhecer a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica, desde as 

turmas de creche, outrora sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social 

(BRASIL, 1996). 

 

Brincar, correr, pular, bisbilhotar, eis algumas características comuns em crianças que 

estão na primeira infância. Muitas delas presentes no seio familiar e nos espaços formais de 

Educação. Entendendo a Educação Infantil, neste trabalho, como o ciclo que vai de 0 aos 06 

anos de idade, é possível afirmar que todas as crianças inseridas na Educação Infantil ainda 

estão vivenciando esse período vital, salvo algumas exceções2. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI (BRASIL, 2009a, p. 12), entende-se criança como um 

 
sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

 

Nesse sentido, é percebido que a criança não é vista como um adulto em miniatura, 

como em tempos passados. A mesma é notada como um indivíduo autêntico com 

pensamentos e ideias próprias. Ou seja, toda criança já possui uma bagagem de conhecimento, 

mesmo sem ter frequentado uma instituição formal. Como afirma Barbosa (2007, p. 1.065, 

grifos do autor): “as crianças não são e não existem como seres abstratos e generalizáveis [...] 

Ao contrário, crianças em variados tempos e espaços, viveram a sua experiência de infância 

de modos muito diferenciados, portanto a infância é uma experiência heterogênea”. 

 

 
2 Algumas crianças, por opção da família e/ou laudo médico, mesmo com idade para estarem cursando o Ensino 

Fundamental, permanecem na Educação Infantil. 
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Nesta perspectiva, a criança, desde os primeiros anos de vida, deve ser enxergada 

respeitando as suas singularidades, enquanto sujeito ímpar e de direitos, seus modos de vida, 

sua faixa etária, sua cultura, assim como as necessidades decorrentes da sua vivência social, 

físico, emocional e psicológica. 

 

A LDBEN, por sua vez, propõe, em seu Título V, Capítulo II e Art. 29, que 

 
a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade (BRASIL, 1996, p. 17). 
 

De acordo com a ideia supracitada, à primeira etapa da Educação Básica cabe a 

continuidade e/ou complementariedade da Educação ofertada pela família e demais grupos 

sociais, nos quais as crianças estão imersas. Diferentemente de tempos antigos, o espaço 

formal pensado para receber as crianças de 0 a 06 anos de idade já não é caracterizado como 

um depósito de crianças, o objetivo do mesmo já não é oportunizar que a mulher/mãe trabalhe 

fora de casa. O real objetivo desta etapa é assegurar à criança pequena o direito, que lhe é 

garantido por lei, à educação de qualidade, desde os seus primeiros anos de vida. 

 

Observando ainda o que versam as DCNEI (BRASIL, 2009a) e a LDBEN (BRASIL, 

1996) é notório que, para a educação formal acontecer na primeira infância, é preciso  

respeitar a diversidade de povos e populações, bem como a faixa etária, para que as crianças 

possam se desenvolver e produzir cultura sem ferir a sua dignidade. 

 

Assim, torna-se pertinente trazermos em discussão esta temática a partir dos anos de 

1990, pois foi a partir daí que a Educação Infantil passou a ser percebida para além de um 

serviço social, serviço com pouca ou nenhuma qualidade humana; a mesma, após a 

consolidação da Constituição Federal (BRASIL, 1988), bem como da LDBEN (BRASIL, 

1996), passa a possuir olhares específicos e direcionados, no âmbito de uma Educação 

integral. 
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2.3 Educação do/no Campo e suas implicações na educação das crianças de 0 a 06 anos 

 
A Educação do Campo, enquanto modalidade de ensino presente na Educação 

brasileira, assim como a Educação Infantil, surge em meio a conflitos e manifestos de 

movimentos sociais articulados e com ideias que respeitam às suas condições e 

especificidades. Contudo, quem são os sujeitos que vivem no campo? De acordo com o 

Decreto nº 7.352 (BRASIL, 2010ª, s/p), que dispõe sobre a política de Educação do Campo e 

o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), em seu Art. 1º, define 

populações do campo como 

 

os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os 
ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores 

assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os 

caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a 

partir do trabalho no meio rural. 
 

Percebe-se que ser camponês não é ser singular. Várias são as culturas que atravessam 

os espaços campesinos, várias são as características e nuances que permeiam a realidade 

presente em cada contexto. Assim, ao se pensar no camponês, faz-se indispensável pensar em 

um sujeito misto e plural, dono de uma riqueza que transcende o mero dizer “cidadão que 

reside em perímetro não urbano”. 

 

A expressão Educação do Campo, comumente utilizada nos dias atuais, surge em julho 

1997, após o I Encontro Nacional dos Educadores e Educadoras da Reforma Agrária 

(ENERA), articulado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). No 

entanto, para se compreender a gênese da mesma, é preciso partir da então denominada 

Educação Rural, expressão que precedeu a Educação do Campo. 

 

A Educação Rural pode ser entendida como aquela que não considera o contexto no 

qual os homens e as mulheres do campo estão inseridos, aquela que ignora a história de vida 

de um povo e propõe algo desconexo. Isso fica evidente na fala de Hage (2005, p. 2, grifos do 

autor), quando menciona que a mesma 

 

se constitui numa ação “compensatória” — trata os sujeitos do campo 
como incapazes de tomar suas próprias decisões. São sujeitos que 

apresentam limitações, em função das poucas oportunidades que tiveram em 

sua vida e do pouco conhecimento que tem. A educação é dada aos 
indivíduos para suprir suas carências mais elementares — Educação 

supletiva. Transmite-se a cada indivíduo somente os conhecimentos básicos, 

pois se acredita não ser necessário aos sujeitos do campo, que lidam com a 



37 
 

 

 

 

roça, aprender conhecimentos complexos, que desenvolvam sua capacidade 
intelectual. A educação é tida como um favor e não como um direito! 

 

Nota-se que a realidade que cerca os camponeses, na Educação Rural, não é 

considerada. Aos mesmos são oferecidos resquícios da Educação ofertada nas escolas da 

cidade, ora com, ora sem adequação nenhuma. Fica evidente também que o que chega aos 

camponeses é algo limitado, apenas com o intuito de suprir as necessidades básicas, sem 

aprofundar em conhecimentos complexos, como já acontecia na cidade. 

 

Mediante esse descaso, essa negação para com a história dos camponeses, os 

movimentos populares de luta pela terra, em desacordo com os ideários da Educação Rural, 

articularam o trabalho produtivo atrelado à Educação escolar, tendo por base a cooperação. 

Nesse contexto, surge a Educação do Campo, aquela que está inserida em um projeto popular 

de sociedade que respeita e dá valor à dignidade do camponês. Diante disso, fica evidente que 

a Educação do Campo não compactua com modelos de Educação externos, nem tampouco 

admite a interferência dos mesmos em sua práxis (RIBEIRO, 2012) 

 

A Educação do Campo é uma modalidade de ensino que traz em si um histórico de 

lutas e movimentos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Esses eventos surgiram na medida 

em que a Economia, baseada na agricultura, ia crescendo. Os camponeses, nesse momento, 

começaram a se organizar em prol de melhores condições de vida e trabalho. 

 

Vendramini (2007, p. 123) lembra-nos que 

 
é preciso compreender que a educação do campo não emerge no vazio e nem 

é iniciada das políticas públicas, mas emerge de um movimento social, da 

mobilização dos trabalhadores do campo, da luta social. É fruto da 

organização coletiva dos trabalhadores diante do desemprego, da 
precarização do trabalho e da ausência de condições materiais de 

sobrevivência para todos. 
 

Os camponeses, enquanto cidadãos de direito, em busca de melhores condições de 

sobrevivência, desde tempos antigos, articulados em uma política que os respeite e os 

valorize, realizaram ações que têm se convertido em debates e em documentos legais. A 

seguir, é possível compreender os três momentos que foram relevantes na constituição de uma 

Educação que ouve a voz do outro, antes de se consolidar. 
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O termo Educação 

Básica do Campo é dito 

pela primeira vez na I 

Conferência Nacional 

por uma Educação 

Básica do Campo, em 

Luziânia, GO. 
1998 

 

Proposta de alteração 

do termo Educação 

Básica do Campo por 

Educação do Campo no 

Seminário Nacional, 

em Brasília, DF. 

 2002 

 

 
O termo Educação do 

Campo é reafirmado na 

II Conferência 

Nacional. 

 2004 

 

 

 

 

Esquema 1: Consolidação da Educação do Campo. 

 

 

  
Fonte: Estudos da pesquisadora. 

 

Nessa perspectiva, a Educação do Campo vem garantindo, gradativamente, espaço em 

documentos legais, assim como em debates, a fim de sustentar as suas raízes, a sua história, o 

seu processo de construção e reconstrução, partindo da representatividade dos movimentos 

que a conhece e a compreende. 

 

 
2.3.1 Educação Infantil do/no Campo: realidade ou utopia? 

 
A Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 123 grifos nossos) não traz nada específico 

para a Educação formal dos camponeses, porém, pelo que versa em seu Art. 206, pode-se 

entender que os princípios que seguem precisam se dar em instituições urbanas e campesinas: 

 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (EC no 19/98 e 

EC no 53/2006) 
 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 
 

III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 
 

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
 

V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas; 
 

VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
 

VII – garantia de padrão de qualidade; 
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VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. 

 

Os pontos em destaque, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na 

escola, bem como uma gestão democrática atrelada a um padrão de qualidade, são questões 

que, por vezes, não são comuns em muitas realidades brasileiras, mesmo após três décadas de 

instituídas em lei nacional. 

 

Diante do exposto, é pertinente salientar que durante décadas foi ofertada aos 

camponeses a mesma proposta de ensino que aos estudantes da cidade, sem respeitar a sua 

história, as suas raízes, o seu calendário, as suas crenças. Sem considerar o contexto no qual a 

mesma se deu e se dá. 

 

Reportando-nos às Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do 

Campo (BRASIL, 2002), é viável dizer que a modalidade em foco poucas vezes fora pensada 

em sua essência; o que se via, e em muitos casos ainda se vê, era a adaptação de documentos, 

com o intuito de inserir os camponeses no cenário educativo tal qual os demais cidadãos que 

vivem em área urbana. Contudo, só em adaptar o que já está posto é reafirmar a importância 

da Educação urbana em relação à Educação campesina, a qual possui uma identidade própria 

e que difere do cenário urbano. 

 

Diante desse descaso, muitas vezes, e em tempos recentes, o espaço formal de 

Educação campesino era um simples cômodo, sem estrutura, conforto nem sinais de higiene. 

Eis aqui um exemplo de adaptação no qual é bastante comum adaptarem igrejas, salões, 

galpões, casas grandes, dentre outros espaços, em escolas. Muitos desses espaços não 

dispõem de recursos mínimos e dignos para se receber e trabalhar com pessoas. Pensando 

nisso, cabe lembrar a fala de Arroyo, Caldart e Molina (2004, p. 71): 

 

A imagem que sempre temos na academia, na política, nos governos é que 

para a escolinha rural qualquer coisa serve. Para mexer com a enxada não há 

necessidade de muitas letras. Para sobreviver com uns trocados, para não 
levar manta na feira, não há necessidade de muitas letras. Em nossa história 

domina a imagem de que a escola do campo tem que ser apenas a escolinha 

rural das primeiras letras. A escolinha cai não cai, onde uma professora que 

quase não sabe ler ensina alguém a não saber quase ler. 
 

Arroyo, Caldart e Molina (2004) nos fazem refletir, nos convidam a enxergar o quão 

esquecido esteve o campo. E quando se lembram do mesmo é para oferecer aquilo que, 

certamente, não supre as suas carências. É bastante comum usarem o espaço urbano como 

teste e, a posteriori, oferecerem ao campo tudo aquilo que julgam satisfatório, imprescindível 
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e de grande importância. Infelizmente, esquecem de pensar nos sujeitos que lidam no campo, 

que possuem histórias e vivências que devem ser transmitidas com a mesma seriedade que os 

demais conteúdos propostos no currículo. 

 

A Educação que se dá no campo precisa atender aos sujeitos que lá estão. Esta não 

pode menosprezar toda uma bagagem cultural, nem tampouco desmerecer os anos de lutas e 

as suas vitórias. A Educação campesina, antes de ser um veículo para atender aos 

camponeses, deveria visar a Educação dos não camponeses, para que os últimos pudessem 

respeitar e colaborar na preservação de uma história que também lhes pertence. 

 

Como ressaltam Silva, Pasuch e Silva (2012, p. 37), 

 
um dos grandes desafios na garantia do direito à Educação Infantil dos bebês 
e crianças do campo é articular os princípios orientadores da Educação 

Infantil como um todo às formas como é feito seu atendimento nas diferentes 

modalidades territoriais. Se os princípios são os mesmos para todas as 

crianças do nosso país, moradoras da cidade e do campo, como meio de 
garantir igualdade de direitos e um atendimento com qualidade, as formas de 

sua implantação nos diferentes contextos necessitam estar organicamente 

vinculadas à realidade e à dinâmica da vida das crianças e das famílias, no 
nosso caso, moradoras nas áreas rurais. 

 

Lidar com esse desafio, ousar e buscar garantir a todas as crianças o direito que lhes é 

cabível é uma tarefa urgente e necessária. Não se pode, porém, apenas adaptar as propostas já 

pensadas para as crianças do meio urbano, é preciso construir algo que parta da história de 

vida dos camponeses, algo que atenda as suas expectativas e, principalmente, as suas 

necessidades. Políticas de flexibilização não hão de contemplar nem amenizar os déficits que 

os camponeses têm sofrido no tocante à Educação formal. 

 

Para Streck (2010, p. 302), tendo como base os estudos de Freire acerca da 

aproximação dos movimentos sociais, atrelados ao espaço campesino, movimentos 

 

a) São ações coletivas, com certo nível de organização; 
 

b) São portadores de uma rebeldia que impulsiona as mudanças na 

sociedade; 
 

c) São localizados, respondendo a desafios específicos de uma classe, 

de um grupo social, de uma questão social emergente; 
 

d) São ao mesmo tempo portadores de uma preocupação essencial, de 

caráter universal, que no caso seria a busca de humanização; 
 

e) São lugares de constituição do homem e da mulher como sujeitos; 
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f) Da atualidade indicam a ultrapassagem de uma visão 
antropocêntrica em direção a uma visão antropológica. 

 

Os indicadores acima nos fazem refletir sobre a importância da militância, da 

organização de grupos que visam melhorias para o seu povo, partindo do seu lugar rumo ao 

mesmo lugar, porém sob uma nova perspectiva. Ações coletivas, integradoras e de cunho 

humano visam o aprimoramento e o melhoramento das condições de vida de um determinado 

grupo e, paralelamente, oferece melhores condições de trabalho e permanência em âmbito 

educacional. Tal movimento costuma ter grande influência nas práticas que se dão nos 

espaços de Educação, sustentando a sua cultura e ensinando desde cedo a importância de ser 

camponês, no campo. 

 

Ser camponês e ser criança pequena, paralelamente, é ser um cidadão, por vezes 

imperceptível aos olhos do Estado. Por mais que ao último também caiba parte na 

responsabilidade pela Educação desses sujeitos mirins, ainda há lacunas a serem 

compreendidas e modificadas. De acordo com Albuquerque e Fernandes (2012, p. 257-258), 

 

a história das políticas públicas de educação para crianças pequenas em 
nosso país é marcada pela desigualdade, já que historicamente há diferenças 

na oferta de educação infantil para as crianças pobres e para as crianças 

ricas, entre as crianças que vivem no campo e as crianças que vivem na 

cidade. 
 

Diante do exposto, nota-se que a Educação Infantil no Campo (EIC) ainda não goza 

das mesmas condições da EI, mesmo que à primeira seja ofertada um modelo de Educação 

previamente testado na cidade, esta não é percebida de acordo com as condições e 

singularidades. Como dito acima, as minorias, crianças do campo e crianças pobres, 

historicamente, são vítimas do sistema. Assim, no tópico a seguir, buscamos  evidenciar 

alguns desafios e particularidades que se apresentam no tocante à formação de professores/as 

da Educação Infantil campesina. 

 

 

 
2.4 Formação de Professores/as da Educação Infantil Campesina 

 
Pensar, articular e fazer acontecer uma formação inicial e/ou continuada, específica 

para professores e professoras que atuam no campo, especialmente para quem trabalha com 

crianças pequenas, não é algo simples, visto que se torna imprescindível adequar as 
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singularidades que permeiam a Educação Infantil e a Educação do Campo, a fim de se chegar 

a um consenso. 

 

A LDBEN (BRASIL, 1996, p. 22), em seu Art. 62, versa acerca da formação dos 

professores e salienta que 

 

§ 1º A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de 
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério. 
 

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. 

 

§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 

ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de 

educação a distância. 
 

Percebe-se que a formação inicial se refere a cursos em nível de graduação, enquanto a 

formação continuada é aquela que enriquece a primeira, como cursos de aperfeiçoamento e 

afins. Além da LDBEN, a Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015), que versa sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação 

continuada, reforça esse dizer. Kuhlmann Jr. (2010) acrescenta que a última é disseminada, no 

Brasil, a partir dos anos 1990, substituindo a expressão “reciclagem de professores”. Ele 

sinaliza ainda que, além desta, outras expressões também são comumente utilizadas quando se 

pensa na atualização profissional, como: formação em serviço, treinamento, aperfeiçoamento 

e Educação permanente, isso desde os anos 1950, pelo menos (KUHLMANN JR., 2010). 

 

Nesse sentido, discutir sobre a formação de professores/as não é um assunto tão novo. 

Contudo, pensar nos professores e nas professoras que estão imersos/as na Educação Infantil 

Campesina torna-se de grande relevância. Há um perfil específico para os/as profissionais que 

atuam no campo? Estes/as precisam ser da comunidade? O que se espera de quem convive 

com as crianças de 0 a 05 anos, filhos e filhas de camponeses e camponesas? 

 

Para compreendermos o perfil destes/as profissionais, é pertinente trazermos em pauta 

o pensamento de Orso (2015, p. 271), que nos lembra que o professor é 

 

um trabalhador que se especializou na arte de ensinar/aprender e, assim 

como os demais trabalhadores, deve realizar seu trabalho da melhor maneira 

possível. Para isso, não pode se dar o luxo de fazê-lo de qualquer jeito, 
confiar apenas na sua experiência, nos seus anos de trabalho, na sua própria 

sorte. O professor não deve pensar que tudo está sabido e que não mais 

precisa estudar; deve ser um estudioso; deve estar em busca de 

aperfeiçoamento constante; deve acompanhar as transformações que vão 
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acontecendo na escola, na sociedade local, como também as que acontecem 
na política, na economia, na geopolítica, enfim, as mudanças que vão 

ocorrendo no mundo, a todo momento. 
 

Partindo desta premissa e considerando os questionamentos outrora elencados, pode-se 

dizer que todo professor deve ser um estudioso, necessita estar atento às modificações que 

vêm acontecendo na sociedade, em seus mais diversos âmbitos. Precisa conhecer a realidade 

na qual está inserido e saber lidar com as pessoas que farão parte de todo o processo de 

ensino-aprendizagem, ou seja, a comunidade escolar e a comunidade extraescolar. 

 

Ao tomarmos o professor como aquele que ensina, colabora, media o processo de 

ensino-aprendizagem, em nível geral, podemos enxergar os/as profissionais que trabalham no 

campo, de acordo com Zoia e Peripolli (2014, p. 10), como figuras importantes, pois 

 

em torno dele[s/as] se aglutinam as muitas perspectivas em relação às coisas 
da escola e da comunidade. Geralmente uma pessoa querida e respeitada 

pelos sujeitos da comunidade. Uma referência para as muitas discussões que 

giram em torno da formação dos filhos dos trabalhadores. As muitas 

limitações, porém (falta de formação), dificultam os avanços (como fazer?). 
 

Percebe-se que o/a profissional que atua no campo não se limita a trabalhar apenas na 

escola. O/A mesmo/a é, em sua maioria, um/a agente social que muito se envolve nas demais 

atividades culturais da comunidade. Contudo, como é salientado acima, não basta ser 

proativo/a, é preciso ter acesso à formação continuamente, seja na academia, seja nos cursos 

ofertados pela SEMED ou na escola. 

 

Dito isso, segundo Libâneo (2002, s/p), “as deficiências de formação inicial e a 

insuficiente oferta de formação continuada, aliadas a outros fatores desestimulantes, têm 

resultado num grande contingente de professores mal preparados para as exigências mínimas 

da profissão”. O que se reflete, a posteriori, na formação das crianças, ou seja, discutir a 

formação docente é um caminho para que não se tenha tanta necessidade de pensar a 

formação humana das crianças. 

 

A fim de nortear a formação dos professores que atuam em áreas campesinas, no final 

da década de 1990, ocorreu a realização de dois momentos ímpares, sendo eles o I Encontro 

Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (ENERA), em 1997, e a I 

Conferência Nacional: por uma Educação Básica do Campo, em 1998. Estes dois eventos são 

vistos como marcos no que se refere à formação dos profissionais que lidam no campo. Como 

salienta Divina Lopes (2015, s/p): 
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Os desafios da educação do campo no atual contexto permanecem ainda na 
dimensão da garantia ao acesso e permanência na escola, e das condições da 

estrutura física e pedagógica necessária e adequadas ao processo de 

aprendizagem. 
 

No entanto, também temos novos desafios, como a denúncia dos atuais 

programas educacionais voltados para o campo, que visam apenas uma 
formação precarizada e mercantil, bem distante dos princípios da Educação 

do Campo, que defendem a formação dos sujeitos na sua totalidade. 
 

Quando Lopes (2015) trata sobre programas educacionais que visam uma formação 

precarizada e de cunho mercantil, é possível sinalizarmos o Programa Despertar, que tem por 

objetivo a promoção de uma Educação voltada para a responsabilidade social, a fim de 

alavancar mudanças de valores, aliada a uma postura cidadã e de cunho socioambiental, 

contudo tendo como premissa o empreendedorismo e o lucro, ou seja, o mesmo foge aos 

princípios da Educação do Campo. Dentre eles: 

 

Art. 2º São princípios da educação do campo: 
 

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 

ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 
 

II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para 
as escolas do campo [...]; 

 

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 social da vida no campo; 
 

IV - 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 [...]; 
 

V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva 

participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo (BRASIL, 

2010a, p. 1-2). 
 

Segundo o Art. 5º do mesmo Decreto citado acima, no qual está disposto sobre a 

política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), é sinalizado que 

 

Art. 5º A formação de professores para a educação do campo observará os 
princípios e objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, conforme disposto no Decreto no 6.755, de 

29 de janeiro de 2009, e será orientada, no que couber, pelas diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

 

§ 1º Poderão ser adotadas metodologias de educação a distância para garantir 

a adequada formação de profissionais para a educação do campo. 
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§ 2º A formação de professores poderá ser feita concomitantemente à 
atuação profissional, de acordo com metodologias adequadas, inclusive a 

pedagogia da alternância, e sem prejuízo de outras que atendam às 

especificidades da educação do campo, e por meio de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão (BRASIL, 2010a, p. 3, grifos nossos). 
 

Percebe-se, no recorte acima, que há uma preocupação com a formação dos 

profissionais que atuam em comunidades rurais e/ou lidam com camponeses, inclusive 

quando os últimos são obrigados a migrar para a cidade, a fim de darem continuidade aos 

estudos. Respeitar as especificidades dos profissionais, dos espaços onde os mesmos atuam, 

bem como do tempo de que dispõem para participar de encontros de formação, sem prejudicar 

o seu trabalho, é uma das premissas a ser considerada quando se almeja articular encontros de 

formação fora do ambiente escolar. 

 

Assim, o PRONERA, ao objetivar o fortalecimento da Educação, nas áreas de 

Reforma Agrária, dá ênfase à Educação pensada aos jovens e adultos acampados e/ou 

assentados, deixando em evidência, no documento que o representa, o seu público-alvo. 

 

Portanto, por mais que haja políticas que versem acerca da formação dos/as 

professores/as que lidam na Educação do Campo, há bastante carência de literaturas que deem 

ênfase aos profissionais da primeira etapa da Educação. Sônia Kramer (2006, p. 804) acredita 

que “a formação de profissionais da educação infantil — professores e gestores — é um 

desafio que exige a ação conjunta das instâncias municipais, estaduais e federal”, e a união 

dessas instâncias é um desafio que ainda não foi vencido. 

 

Arroyo (2007) e Freire (1996) acreditam que a falha e a precariedade na formação dos 

professores que atuam no campo estão atreladas ao fato de que os mesmos, geralmente, não 

são oriundos das comunidades nas quais trabalham, o que dificulta o processo de ensino- 

aprendizagem, já que não têm propriedade da realidade social com a qual lidam. 

 

Em se tratando da Educação Infantil, seja esta no campo ou na cidade, durante 

décadas, acreditou-se que, para atuar em turmas de crianças menores, bastava ter instinto 

materno, ter paciência, ter condições físicas, para facilitar o cuidado e a assistência de que 

necessitam as crianças. Por isso, como salientam Alves e Oliveira (2016, p. 132), observamos, 

 

nas instituições de educação infantil, um número significativo de mulheres, e 

isso por muito tempo esteve associado ao assistencialismo que estas 
instituições prestavam. Viam-se as mulheres mais aptas para assumir esta 

função, já que não passava de cuidados com os bebês e crianças ligados a 

função maternal. E para isso não precisava de estudos, apenas de jeito e afeto 
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pelas crianças. Esta visão descaracterizava a profissionalização docente de 
professoras da Educação Infantil. 

 

Dessa forma, é preciso compreender que o perfil de quem lida com crianças pequenas, 

seja na cidade, seja no campo, está para além do instinto materno e/ou das habilidades afetivas 

sugerida por leigos. O perfil de qualquer profissional da Educação Infantil se dá respeitando 

um conjunto de características, dentre as quais cabe o respaldo ao olhar atento às 

especificidades de cada criança, suas características: sociais e culturais; regionais e religiosas; 

bem como a visão política das famílias das mesmas, por meio de relações de escuta constante, 

de observação e registros diversos. 

 

 
2.4.1 Professores/as do campo na cidade ou Professores/as da cidade no campo: qual a melhor 

solução para a formação dos profissionais que educam as crianças campesinas? 

 

É fato que aos estudantes das escolas situadas fora do perímetro urbano pouco se tem 

dado atenção. Embora a estes sejam válidos todos os direitos daqueles que estudam nas 

cidades, os mesmos, historicamente, têm se contentado com condições inferiores de 

aprendizagem. Isso fica evidente quando se observa os espaços físicos, o acesso ao prédio 

escolar, bem como a formação dos profissionais que atuam em tais escolas. 

 

Arroyo (2007, p. 158) salienta que no Brasil não há “uma tradição nem na formulação 

de políticas públicas, nem no pensamento e na prática de formação de profissionais da 

educação que focalize a educação do campo e a formação de educadores do campo como 

preocupação legítima”, o que dá margem ao insucesso da Educação ofertada aos camponeses, 

visto que não se investe na qualificação dos profissionais, partindo das suas realidades. 

 

A fim de ofertar uma Educação que faça valer a letra da lei (BRASIL, 1988), que reza 

que a Educação é direito de todos e dever do Estado, qual a melhor solução: convidar os 

profissionais que são oriundos do campo para participar dos cursos pensados e estruturados 

para quem reside na cidade ou convocar os profissionais da cidade que possuem acesso a 

inúmeras informações para atuarem no campo? 

 

Para Vighi (2015, p. 121): 

 
O professor oriundo da zona rural tem domínio maior do contexto em que 

está inserido, porque carrega consigo uma gama de conhecimento sobre 

aspectos que envolvem a realidade social, cultural, política e econômica, que 
certamente servirá como base e influenciará o desenvolvimento de uma 
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prática pedagógica mais coerente e adequada ao meio. Sua identidade é 
reflexo do local e lhe outorga uma autoridade que o professor urbano não 

tem. Para ele, é menos complexa a situação de adaptar o ensino à realidade 

que cerca seus alunos, o que favorece o processo de transposição da cultura 

local para a sala de aula e vice-versa, primando pela contextualização dos 
conteúdos. 

 

Diante do exposto, fica evidente que a solução para atender as especificidades dos 

campesinos não é retirar o profissional do campo e ofertar um curso para ele na cidade nem 

permitir que profissionais da cidade, que desconhecem a comunidade na qual trabalharão, 

assumam essa responsabilidade. O essencial é que aos profissionais que atuam no campo 

sejam garantidos momentos de estudos em sua comunidade, em seu local de pertencimento, 

bem como em outros espaços que não neguem as suas origens, as suas raízes. 

 

Estar em espaços que não lhes remetam a algo próximo não há de contribuir na 

formação de nenhum cidadão, mesmo este tendo certo nível de conhecimento científico. Augé 

(1994) refere-se a esses espaços como não lugares, pois não possuem vínculo relacional, 

identitário nem histórico, ou seja, não faz sentido para quem o habita. Este mesmo autor 

acrescenta que os não lugares são caracterizados por não acolher ninguém, significativamente, 

não gerando nem conservando uma determinada identidade (AUGÉ, 1994). Isso posto, 

entende-se que o lugar habitado pelos profissionais quando migram até a cidade para 

participar de cursos de formação é um não lugar, assim como a escola do campo é um não 

lugar para os profissionais que migram da cidade para ensinar no mesmo. Aqui entendemos 

não lugar como todo lugar cujo o sujeito não se identifica, não se reconhece, não se enxerga. 

O conceito de não lugar, para Augé (1994)3 é 

 
diametralmente oposto ao lar, à residência, ao espaço personalizado. É 

representado pelos espaços públicos de rápida circulação, como aeroportos, 
rodoviárias, estações de metrô, e pelos meios de transporte — mas também 

pelas grandes cadeias de hotéis e supermercados. Só, mas junto com outros, 

o habitante do não-lugar mantém com este uma relação contratual 
representada por símbolos da supermodernidade, seja um bilhete de metrô ou 

avião, cartões de crédito ou o cartão telefônico, além de documentos — 

passaporte, carteira de motorista ou qualquer outro —, símbolos que, enfim, 
permitem o acesso, comprovam a identidade, autorizam deslocamentos 

impessoais. 
 

Ao refletir sobre como se deve dar, preferencialmente, a formação dos docentes 

campesinos, a fim de atingir o seu objetivo de ofertar educação de qualidade a todos os 

 

 

 

3 
Citação retirada da contracapa do livro “Não-lugares”, de Augè (1994). 
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cidadãos brasileiros, especialmente àqueles que desejam estudar, cabe trazer as palavras de 

Rios (2016, p. 341): 

 

O sentimento de pertencimento ao grupo e os saberes proporcionados pela 

formação inicial e continuada produzem outro olhar sobre a realidade dos 

sujeitos do campo. Tais saberes e conhecimentos orientam a ação 
profissional e educativa da docente, pois a compreensão da professora sobre 

a profissão também é influenciada pelo vivido. 
 

Nesse viés, cabe lembrar Freire (1996, p. 99, grifos do autor), quando afirma que, “do 

ponto de vista dos dominantes, não há dúvida de que a educação deve ser uma prática 

imobilizadora e ocultadora de verdades”. Assim, aos dominados, neste caso, aos camponeses 

não são ofertados momentos de estudos que favoreçam o aperfeiçoamento dos educadores e 

educadoras atuantes em espaços campesinos. 

 

Refletir sobre o acesso à formação, a situações que possibilitem o compartilhar de 

saberes, favorece a comunidade, pois fortalece o processo de solidez da identidade de um 

grupo. E, a partir daí, o professor e a professora, conscientes da realidade na qual estão 

inseridos, hão de considerar os interesses sociais daquele contexto, pensando e agindo em prol 

de uma prática que fuja aos preceitos de reprodução. Como reverbera Rossetto (2009, p. 117), 

é de grande importância se engajar nos movimentos que representam as comunidades 

campesinas, assim “podemos afirmar que, participando das lutas sociais, os educadores e 

educadoras infantis também estarão vivenciando um processo de formação, pois o processo da 

luta e da organização também educa”. 

 

Sabe-se que os atos de ensinar e de aprender acontecem em ambientes diversos, em 

situações diversas e em condições diversas, assim como é sabido que esses atos podem 

acontecer de maneira planejada e articulada, considerando as singularidades do espaço no 

qual se vive. 

 

Silva, Pasuch e Silva (2012, p. 207), ao discutirem acerca dos saberes e fazeres 

docentes na EIC, chamam a atenção para a relação adulto/criança, bem como para a 

importância de ambos no processo de ensino-aprendizagem: 

 

As crianças e os(as) professores(as) constituem os contextos de 

aprendizagem ao construírem conjuntamente o que Bernard Charlot chama 
de “relações com o saber”. Para haver relação com o saber, é preciso que 

ocorra atividade afetivo-intelectual, pois sem ela não há aprendizagem. A 

questão não é só o(a) professor(a) ensinar, mas também a criança aprender.  
É ele(a) quem é o(a) responsável pela organização e criação de instrumentos 

para a criança aprender e também criar. Deve organizar a atividade afetivo- 
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intelectual das crianças, para que elas possam estabelecer as suas relações 
com o saber. Se a paixão do(a) professor(a) pelo saber é contagiosa, cabe- 

nos perguntar: “Qual é a relação entre o saber das crianças e do(a) 

professor(a)?”. 
 

Partindo da indagação, que finaliza o pensamento das autoras, pode-se compreender 

essa relação como aquela que se dá por meio de interações sociais, no coletivo, considerando 

como momentos de aprendizagem a solução de possíveis conflitos, favorecendo a maturidade 

tanto do profissional, quanto da criança. Aprender a lidar consigo e com os outros é condição 

indispensável na Educação das crianças. 

 

Nesse sentido, as relações que emanam do contato criança/adulto reforçam os laços 

existentes nas comunidades. E considerando a formação docente de quem lida com as 

minorias aqui postas, crianças pequenas e camponesas, torna-se bastante cabível refletirmos 

acerca da canção “Construtores do Futuro”, de Gilvan Santos (20--?): 

 

Eu quero uma escola do campo 

Que tenha a ver com a vida com a gente 

Querida e organizada 

E conduzida coletivamente. 
 

Eu quero uma escola do campo 

Que não enxerga apenas equações 

Que tenha como chave mestra 
O trabalho e os mutirões. 

 
Eu quero uma escola do campo 

Que não tenha cercas que não tenha muros 

Onde iremos aprender 

A sermos construtores do futuro. (bis). 
 

Eu quero uma escola do campo 

Onde o saber não seja limitado 

Que a gente possa ver o todo 
E possa compreender os lados. 

 

Eu quero uma escola do campo 

Onde esteja o símbolo da nossa semeia 

Que seja como a nossa casa 

Que não seja como a casa alheia. 
 

Eu quero uma escola do campo 

Que não tenha cercas que não tenha muros 
Onde iremos aprender 

A sermos construtores do futuro. (bis). 
 

Os trechos em destaque sugerem-nos que a Educação a ser ofertada no campo, seja 

para crianças, seja para adultos, valorize o tempo e as especificidades de cada realidade, a fim 
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de que não façam chegar até os camponeses aquela Educação urbana, que sequer faz 

referência à cultura campesina. É preciso que, nos cursos de formação docente, aos 

profissionais sejam dadas as condições de conhecer o todo e, a posteriori, que cada cidadão 

tire as suas conclusões. É preciso que, durante os cursos, seja reforçado e/ou priorizado que a 

Educação do Campo possui uma identidade a ser sustentada e não deve carregar a identidade 

da cultura urbana nem fomentar a falácia de que o que é urbano que é bom, reforçando o 

êxodo rural. A Educação do Campo tem que ser “como a nossa casa, que não seja como a  

casa alheia” (SANTOS, 20--?). 

 

A Educação do Campo deve ser pensada para o camponês, partindo das suas 

vivências, respeitando as suas premissas e a sua cultura, durante a organização dos 

documentos que a rege; a EI precisa ser articulada de tal modo que faça com que as crianças 

se sintam parte daquele espaço. Nesse sentido, ao pensar a formação dos/as professores/as que 

atuam em turmas da EIC, faz-se necessário convidar profissionais que dialoguem com esses 

educadores sem abstrações, mas considerando a riqueza do meio no qual os docentes da EIC 

atuam, pois um profissional bem formado formará bons cidadãos. Um profissional bem 

instruído, que saiba atrelar o seu lugar às suas ações, sem dúvida, mediará as suas atividades 

com as crianças pequenas camponesas, evitando transparecer a estas a sensação de casa 

alheia. 
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III CAPÍTULO: PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 
Neste capítulo, trazemos em discussão os percursos trilhados que nortearam a pesquisa 

que precedeu este escrito. Assim, partimos do pressuposto de que a pesquisa é uma coletânea 

de atividades que tem por objetivo, a princípio, a obtenção de dados e, durante e/ou a 

posteriori, a compreensão dos mesmos, a fim de acrescentar algo às possíveis descobertas. 

Andrade (2003) nos afirma que a metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos que são 

percorridos na busca do conhecimento. E, considerando esse pensamento, entende-se a 

pesquisa como um meio de se estudar a fundo determinada questão, revelando o que sustenta 

as suas particularidades. 

 

Diante disso, para melhor entendimento das etapas vivenciadas, apresentamos o 

histórico e fundamentos da pesquisa-ação, enquanto metodologia adotada nesta pesquisa, 

abordando desde o seu contexto até os momentos que a faz tão singular. Mais adiante, damos 

ênfase à pesquisa-ação existencial — defendida por René Barbier (2007), que tem as suas 

raízes nas ideias de Jean-Paul Sartre, filósofo francês — e sinalizamos quais as categorias de 

análise sustentaram a avaliação e a teorização dos resultados, considerando os estudos 

freirianos (FREIRE, 1987, 1992, 1996). 

 

 

 
3.1 Histórico e fundamentos da pesquisa-ação 

 
Com as inúmeras transformações advindas dos modos de se fazer pesquisa, no final do 

século XIX, atritos entre as Ciências Humanas e as Sociais desencadearam novas 

possibilidades de produção científica. Kurt Lewin, psicólogo alemão, naturalizado americano, 

desenvolveu a Action-Research, a fim de resolver problemas de cunho social durante a 

Segunda Guerra Mundial. O mesmo é tido como um dos responsáveis pela consolidação da 

pesquisa-ação. De acordo com Lewin (apud BARBIER, 2007), a Action-Research (pesquisa- 

ação) pode ser de quatro tipos, a saber: a) diagnóstica, b) participativa, c) empírica e d) 

experimental. 

 

Vale salientar que a pesquisa-ação surge à medida que julga a pesquisa clássica, 

incapaz de investigar fenômenos considerando as suas realidades histórica e social. Segundo 

Barbier (2007), a pesquisa clássica é aquela regida por princípios advindos das ciências 

positivas e são radicais e pouco sociais. Nesse sentido, a pesquisa-ação carrega em si 
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características que se opõem à Pesquisa Clássica. Abaixo, é possível perceber algumas das 

diferenças entre elas, desde as suas gêneses. 

 

 

 
Quadro 1: Pesquisa-ação X Pesquisa Clássica. 

 

PESQUISA-AÇÃO PESQUISA CLÁSSICA 

Foco nas demandas sociais  

Normalmente qualitativa Normalmente quantitativa 

Considera e propõe mudanças Propõe uma lógica linear 

Não generaliza resultados Acredita em verdade absoluta 

Trabalha com os outros Trabalha sobre os outros 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 
 

 

Com o intuito de superar os limites impostos pelas abordagens qualitativas, bem como 

de se atentar às demandas sociais emergentes, por meio da ação coletiva que envolvesse todos 

os participantes do processo investigativo/interventivo, surge a pesquisa-ação com o propósito 

de “compreender o fenômeno em seus aspectos constitutivos e propor alternativas de ação no 

sentido de sanar dificuldades ou problemas” (MIRANDA, 2012, p. 15). 

 

Tendo em vista a importância de se fazer pesquisa em Educação, especialmente 

quando esta tem como intuito contribuir no processo de aperfeiçoamento dos profissionais da 

área, a mesma precisa ser de caráter qualitativo. Ciente da flexibilidade de uma ação, bem 

como de como essa pretende se dar, a pesquisa desenvolvida partiu dos princípios da 

pesquisa-ação, que 

 

não tem que formular a priori, hipóteses e preocupações teóricas, nem de 
traduzi-las em conceitos operatórios suscetíveis de serem medidos por 

instrumentos padronizados (questionários, testes). A pesquisa-ação 

reconhece que o problema, nasce num contexto preciso, de um grupo em 
crise. O pesquisador não o provoca, mas constata-o, e seu papel consiste em 

ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais ligados ao 

problema, por uma tomada de consciência dos atores do problema numa 

ação coletiva (BARBIER, 2007, p. 55). 
 

Respeitando o enunciado, justifica-se a escolha por este tipo de pesquisa por ele 

possibilitar a cooperação e participação de todos aqueles que estão inseridos em tal realidade  

e comungam de pensamento semelhante. Vale frisar, no entanto, que este trabalho 
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compartilha apenas parte dos resultados, ou seja, trazemos um recorte4, visto que a pesquisa- 

ação não se dá em curto espaço de tempo, pois “a pesquisa-ação, para bem se realizar, precisa 

contar com um longo tempo para sua realização plena. Não pode ser um processo aligeirado, 

superficial, com tempo marcado. A imprevisibilidade é um componente fundamental à prática 

da pesquisa-ação” (FRANCO, 2005, p. 493). 

 

Pensar e discutir pesquisa-ação (PA) sob vários vieses tem se tornado uma constante 

entre os apreciadores da mesma. E, diante das possibilidades que esta permite, bem como a 

fim de dar voz aos sujeitos envolvidos em todo o processo, como nos propõe Paulo Freire 

(1987), faz-se necessário possibilitar a existência humana dos sujeitos, pois somente por meio 

da pronúncia será possível modificar o espaço no qual estão inseridos. E o autor ainda 

acrescenta: “O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar” (Ibidem, p. 78, grifos do autor). 

 

Sabe-se que uma temática pode ser compreendida de modos distintos, o que gera 

admiradores exclusivos para cada diferença. Reportando-nos ao principal objetivo da pesquisa 

que se deu outrora — identificar e compreender como/se tem acontecido a formação dos 

professores da Educação Infantil Campesina no município de Bom Jesus da Lapa ‒ Bahia —, 

optamos por seguir os preceitos de Jacques Ardoino (1989 apud BARBIER, 2007, p. 31), pois 

melhor atende às nossas inquietudes, e isso fica visível quando ele relembra as diferentes 

nuances da pesquisa-ação, durante o seu desenvolvimento, a saber: 

 

- Uma perspectiva axiológica, visando amenizar o sofrimento humano, ao 

trabalhar as disfunções sociais e ao privilegiar as formas de gestão 

democrática. 
 

- Uma perspectiva praxiológica que otimiza a ação e facilita a decisão. 
 

- Uma perspectiva metodológica, dividida entre uma clínica de situações 

sociais, ainda em estado inicial, e uma opção francamente experimentalista. 
 

- Uma perspectiva epistemológica que, já em Kurt Lewin, propõe uma teoria 
do campo e do contexto e uma oposição entre um modo de pensamento 

aristotélico e um modo de pensamento galileano. 
 

 

 
 

4 Com o objetivo de identificar e compreender como/se acontece a formação dos/as professores/as da Educação 

Infantil Campesina no município de Bom Jesus da Lapa – Bahia, julgamos necessário dialogar com todos, senão 

a maioria dos/as professores/as da Educação Infantil Campesina, a fim de melhor visualizar as realidades 

lapenses e, consequentemente, pensar, no coletivo, possíveis ações transformadoras. Contudo, devido ao curto 
espaço de tempo para se desenvolver uma pesquisa de mestrado, compartilhamos um recorte referente aos 

diálogos/pensamentos de a uma das quatro zonais/polos que compõem o município em foco. 
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Entende-se a primeira perspectiva como o estudo de valores humanos, o que 

induz/conduz uma pesquisa a enxergar quaisquer situações com um olhar crítico, humano e 

democrático. Considera-se essencial a cautela com a realidade do outro. 

 

A perspectiva praxiológica, por sua vez, dá ênfase ao estudo do comportamento 

humano. Neste caso, visa-se o estudo das ações humanas atreladas às suas causas e 

consequências. Visto que a PA é dinâmica, é viva, é mutável e se dá em um processo de 

ação/reflexão/ação refletida (MIRANDA, 2012). 

 

A terceira perspectiva, a metodológica, passa a dar credibilidade à PA enquanto uma 

opção metodológica eficiente e eficaz, digna de conduzir propostas, sem desmerecê-las, 

valorizando os sujeitos em todas as etapas pelas quais perpassa. E, comparando-a a outras 

opções de metodologia, a PA tem sido mais desenvolvida nas últimas décadas em pesquisas 

em Educação. Reportando-nos às discussões de Franco (2005, p. 490-491, grifos nossos), 

 

do ponto de vista metodológico, passa-se fundamentalmente à exigência de 
procedimentos articuladores da ontologia com a epistemologia da pesquisa- 

ação. Independentemente das técnicas a serem utilizadas, há que se caminhar 

para uma metodologia que instaure no grupo uma dinâmica de princípios e 

práticas dialógicas, participativas e transformadoras. 
 

Prima-se, pois, por uma metodologia que possibilite aos sujeitos do grupo a 

participação ativa, dialógica, participava e, consequentemente, transformadora. Atrelada à 

perspectiva metodológica, tem-se a perspectiva epistemológica que prioriza em seus estudos 

as relações entre o sujeito e o objeto, ao qual se faz referência. Franco (2005, p. 490) sintetiza 

algumas das características de maior destaque, dentre elas: 

 

• priorização da dialética da realidade social; da historicidade dos 

fenômenos; da práxis; das contradições, das relações com a totalidade; da 

ação dos sujeitos sobre suas circunstâncias; 
 

• a práxis deve ser concebida como mediação básica na construção do 

conhecimento, pois por meio dela se veicula teoria e prática; pensar e agir; e 

pesquisar e formar; 
 

• não há como separar sujeito que conhece do objeto a ser conhecido; 
 

• o conhecimento não se restringe à mera descrição, mas busca o explicativo; 

parte do observável e, vai além, por meio dos movimentos dialéticos do 

pensamento e da ação; 
 

• a interpretação dos dados só pode se realizar em contexto; 
 

• o saber produzido é necessariamente transformador dos sujeitos e das 

circunstâncias. 
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Nota-se que, numa perspectiva epistemológica, a ênfase maior é dada à imbricação do 

pesquisador, com os demais pesquisadores/sujeitos da pesquisa, bem como com a realidade na 

qual se encontram imersos. 

 

Barbier (2007), ao falar sobre o método em PA, destaca alguns pontos que merecem 

uma atenção especial, a saber: o problema e a contratualização; o planejamento em espiral; as 

técnicas da PA e; por fim, tão singular quanto as já mencionadas, a teorização, a avaliação e a 

apresentação dos resultados. 

 

 
3.1.1 O problema e a contratualização 

 
Quando se pretende fazer pesquisa em Educação, é de extrema necessidade conhecer o 

contexto no qual se dá a situação a ser investigada. Perceber se, de fato, os sujeitos envolvidos 

sentem a mesma necessidade que o pesquisador, isso quando o último não tenha sido 

convidado, mas tenha se autoconvidado a desmistificar alguma inquietação. 

 

Em se tratando da pesquisa que resultou nesse escrito, cabe lembrar que, em um 

primeiro contato com os/as professores/as da EI, em uma formação continuada ministrada por 

técnicas da SEMED, realizada na sede do município de Bom Jesus da Lapa, uma professora 

que atuava em escola do campo fez uma crítica acerca da referida formação, que havia sido 

pensada apenas para quem trabalhava em Centros de Educação Infantil (CEIs) e que a 

realidade campesina não estava sendo considerada. A partir desse questionamento, eis que tal 

indagação possibilitou a delimitação do nosso problema, que já era de todos. 

 

Barbier (2007) ressalta que uma PA não é proposta pelo pesquisador, mas sim 

acolhida por ele. Assim, quando um grupo se encontra com dificuldades em lidar com alguma 

situação cotidiana e deseja melhorias e mudanças eficazes, por vezes, recorrem, de maneira 

direta e/ou indireta, a alguém que possa lhe ajudar. 

 

Eis que o trecho acima descreve a situação que ocorreu em uma das formações 

ofertadas aos/às professores/as da primeira infância de Bom Jesus da Lapa (BJL). E, a fim de 

adentrar no universo em que esses/essas professores/as plantam as suas sementes, faz-se 

pertinente o diálogo com os sujeitos envolvidos, bem como a adesão de um contrato. O 

último, quando bem elaborado, servirá de guia para cada um dos membros do grupo, além de 

conduzir à efetivação de um grupo coletivo e coeso. 
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No decorrer dos seus registros, Barbier (2007, p. 120) ressalta que “a contratualização 

escrita vai, com efeito, servir de plataforma ao grupo de ação”. E acrescenta que “a pesquisa- 

ação só começa quando a contratualização e o pesquisador coletivo tiverem sido instituídos” 

(Ibidem, p. 121). 

 

 
3.1.2 O planejamento e a realização em espiral 

 
Outro ponto a ser discutido e que compõe o processo da pesquisa-ação é o seu 

planejamento em espiral. Franco (2005), baseada em estudos realizados desde muitos anos  

por Lewin até Elliot, ratifica que a relação entre a pesquisa, a reflexão e a ação, de maneira 

cíclica, favorece a integração entre o pesquisador-grupo, permitindo que o mesmo se 

aprofunde e compreenda as situações vividas pelo grupo. 

 

Assim, o planejamento em espiral se dá em duas fases, como salienta Barbier (2007). 

Na primeira, tem-se o diagnóstico, que se dá principalmente por meio da escuta sensível. 

Nesse momento, novas questões são introduzidas na pesquisa, por isso, esta primeira fase é 

entendida como primeira perlaboração. Na segunda fase, a ênfase é dada aos pontos mais 

relevantes da problemática pesquisada, apoiada em um referencial existente e/ou em 

elaboração. Novamente, surge a necessidade de outra perlaboração, que conduzirá o 

pesquisador coletivo à elaboração do relatório parcial. 

 

Esse processo de perlaborar, ou seja, reelaborar conflitos e questões passadas, se dá no 

meio da ida constante ao problema e às suas hipóteses, de maneira dialógica, considerando o 

princípio da ação/reflexão/ação refletida. 

 

 

 
3.1.3 As técnicas de pesquisa-ação 

 
As técnicas de pesquisa-ação, para bem atender às suas necessidades, precisam ser 

selecionadas e estruturadas, considerando desde o objetivo até o perfil dos sujeitos envolvidos 

na pesquisa. Isso porque elas precisam fazer sentido para todos os pesquisadores, visto que 

parte dos mesmos pode não ser de profissionais e, logo, desconhecer termos técnicos. Barbier 

(2007, p. 125) lembra-nos que 
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o pesquisador em pesquisa-ação existencial tem a preocupação de ser 
compreendido e de poder agir eficazmente com não-especialistas. Ele é 

obrigado a conhecer as possibilidades imaginárias das pessoas em função da 

própria cultura delas e de propor-lhes mecanismos de investigação 

apropriados. 
 

Para que se possa considerar a história de vida do outro, para que se possa 

compreender e, consequentemente, atribuir sentido à cultura de quem fará parte da pesquisa, 

faz-se necessário usufruir e deleitar-se no processo da escuta sensível. Ao exercitar a mesma, 

a probabilidade de desenvolver a observação e o diário de itinerância, enquanto técnicas de 

pesquisa-ação, é bem mais possível. 

 

 

 
3.1.4 Os resultados 

 
Em uma pesquisa-ação, os resultados se dão após a teorização das informações 

obtidas, no decorrer das ações, seguidas da avaliação constante de cada situação que permear 

os percursos vivenciados pelos pesquisadores. Percebe-se que os resultados estão imbuídos 

dentro do ciclo no qual se dá a PA, como fica evidente abaixo, onde tudo surge a partir da 

Situação Problemática e segue um ritmo constante. 

 

 
Esquema 2: Pesquisa-ação e o seu desenvolvimento em espiral. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Para tanto, para melhor riqueza e teorização dos dados obtidos, apoiamo-nos em Paulo 

Freire (1987) e em algumas das suas categorias, a fim de avaliar o processo no qual se deu a 
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pesquisa desenvolvida, que precedeu este escrito. Assim, ater-nos-emos às situações-limites, 

aos atos-limites e ao inédito viável, com o intuito de atingir o ser mais. 

 

É importante lembrar que a busca pelo ser mais não se dá no isolamento, mas na 

comunhão, nas relações com os seus semelhantes, e é por meio do diálogo e ciente da sua 

inconclusão que o homem caminha rumo ao ser mais, pois “ninguém pode ser, 

autenticamente, proibindo que os outros sejam. Esta é uma exigência radical. O ser mais que 

se busque no individualismo conduz ao ter mais egoísta, forma de ser menos. De 

desumanização” (FREIRE, 1987, p. 75, grifos do autor). 

 

As situações-limites, por sua vez, são realidades objetivas que despertam a 

necessidade dos sujeitos em investigar, compreender e ter consciência da sua essência. Uma 

mesma situação pode despertar o interesse de grupos variados, pois, a depender da sua 

influência, pode surtir efeitos diversos. Daí, partindo de uma visão reflexiva, é sabido que as 

situações-limites não devem ser vistas como problemas eternos, mas sim como convites à 

superação, à mudança, à transformação de algo. Como Freire (1987, p. 95) lembra-nos, “para 

alcançar a meta da humanização, que não se consegue sem o desaparecimento da opressão 

desumanizante, é imprescindível a superação das ‘situações-limites’ em que os homens se 

acham quase coisificados”. 

 

Enxergar “coisas” é uma tendência recorrente de ações opressoras, visto que os 

opressores, de acordo com Freire (1987), tendem a inanimar tudo e todos que se encontram 

em sua posse. Sobre estes, afirma que “quanto mais controlam os oprimidos, mais os 

transformam em ‘coisa’, em algo que é como se fosse inanimado” (FREIRE, 1987, p. 46). 

Contudo, o mesmo autor deixa bem claro que para superar as situações-limites, os oprimidos 

devem buscar a sua libertação, enquanto homens, não enquanto coisas, ou seja, devem partir 

de si e não do que pensam sobre si (FREIRE, 1987). 

 

Os atos-limite são reflexos das situações-limites, se pensarmos que os primeiros 

dependem dos últimos para serem idealizados. Como o próprio Freire (1987) frisa em sua 

obra, A Pedagogia do Oprimido, os atos-limites (AL) são respostas transformadoras, 

respostas às situações-limites surgidas outrora. Nessa ótica, os AL pressupõem uma postura 

de tomada de decisões com o intuito de transformar aquilo que acredita ser carente de 

mudanças. 
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Por fim, temos o inédito viável, que para os sujeitos oprimidos é como um sonho que é 

possível ser realizado, desde que se parta de uma proposta dialógica, libertadora; enquanto 

para os opressores, o inédito viável não pode ser concretizado, obrigando os sujeitos a se 

adaptarem às situações-limites, outrora percebidas. Freire (1992, p. 106) explica que “o 

‘inédito-viável’ é na realidade uma coisa inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, 

mas sonhada e quando se torna um ‘percebido destacado’ pelos que pensam utopicamente, 

esses sabem, então, que o problema não é mais um sonho, que ele pode se tornar realidade”. A 

utopia, nesse caso, deixa de ser utopia quando os sujeitos passam a desejar a sua realização de 

modo reflexivo e, para além do desejo, agem em prol da mudança. 

 

 
 

3.2 O existencialismo e a pesquisa-ação existencial 

 
Vivemos em uma sociedade regida por normas e leis que ditam o que se pode ou não 

fazer. Aparentemente, vivemos podados e limitados, contudo não é essa a leitura que Jean- 

Paul Sartre (1970) faria. Para o mesmo, que foi um filósofo existencialista ateu, somos todos 

livres para escolhermos se iremos ou não seguir tais regras, porém devemos estar preparados 

para arcar com as possíveis consequências, uma vez que acreditava que somos construtores da 

nossa história, apesar dos limites econômicos impostos (SARTRE, 1970). 

 

Sartre, que viveu toda a sua vida no século XX (1905‒1980), é o representante mais 

popular do existencialismo. Essa corrente filosófica defende a ideia de que nos construímos 

no decorrer da nossa existência, ou seja, “a existência precede a essência” (SATRE, 1970). 

Isso significa que não há roteiros para serem seguidos, não há destino, mas há a oportunidade 

de fazermos escolhas que reflitam em nossa autoformação. Ele acrescenta: 

 

O que significa, aqui, dizer que a existência precede a essência? Significa 

que, em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no 
mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o 

concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada; só 

posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo 
(SARTRE, 1970, p. 04). 

 

A corrente existencialista surge em oposição à essencialista. A última defende a ideia 

de que a essência precede a existência, ou seja, que alguns já nascem preparados moral, física 

e intelectualmente para dirigir, enquanto outros grupos vieram ao mundo para exercer a 

função de servos. O essencialista acredita que a humanidade se divide em castas, pessoas de 

sangue nobre e outras divisões que se vinculam estreitamente ao exercício do poder. Dentro 
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da nossa compreensão, Sartre (1970), Paulo Freire (1992, 1996, 1987) e Barbier (2007) não 

acreditam na predestinação nem no determinismo histórico. Ao contrário, como 

existencialistas, acreditam na transformação social pela ação dos oprimidos. 

 

Crentes de que os homens e as mulheres têm poder e livre arbítrio para pensar, refletir 

e agir, modificando assim um futuro pensado para eles/as, por outros, neste trabalho 

focaremos na perspectiva existencialista, tendo como metodologia a pesquisa-ação 

existencialista defendida por Barbier (2007). Vale mencionar que tal metodologia também foi 

adotada por Gomes (2015) e Silva (2015), duas alunas/pesquisadoras que cursaram mestrado 

na UESC e foram pioneiras nessa abordagem. 

 

 

 
3.2.1 A pesquisa-ação existencial 

 
A pesquisa-ação existencial (PAE), defendida por Barbier (2007) e corroborada por 

Miranda (2012), visa provocar mudanças no contexto onde se desenvolve, cuja dimensão 

pode oscilar entre o micro e o macro estrutural e/ou entre o objetivo e o subjetivo, e parte de 

quatro pilares essenciais, sendo eles: a arte, o rigor clínico, o desenvolvimento coletivo e, por 

fim, o objetivo de uma adaptação relativa de si ao mundo. 

 

O primeiro pilar, a arte, nos remete ao pensamento de Luís Fernando Veríssimo 

quando afirma: “A verdade é que a gente não faz filhos. Só faz o layout. Eles mesmos fazem a 

arte-final”. Uma PAE é fruto da participação de todos os envolvidos, por meio de uma 

dinâmica em busca sempre de novas maneiras de se chegar a mudanças. A arte de pensar, de 

refletir diante de uma situação, de modo sensível, está presente na PAE, desde o momento em 

que considera e respeita o contexto do grupo. A arte de saber olhar, de saber ouvir, de saber 

conduzir é indispensável ao pesquisador-coletivo. 

 

Como ressalta Sartre (1970, p. 04), “o homem é tão-somente, não apenas como ele se 

concebe, mas também como ele se quer; como ele se concebe após a existência, como ele se 

quer após esse impulso para a existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de 

si mesmo”, ou seja, o homem é o responsável pela sua “arte-final” que nunca está pronta, 

visto que permanece em constante mutação. 

 

O rigor clínico, por sua vez, reforça a ideia de que mesmo que não estejamos 

discutindo um tipo de pesquisa, predominantemente quantitativo, a PAE possui rigores a 
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serem respeitados. Barbier (2007) aponta pelo menos cinco quesitos que necessitam ser 

considerados durante uma PAE: 

 

• Rigor do quadro simbólico; 

 
• Rigor da avaliação permanente da ação; 

 
• Rigor dos campos conceituais e teóricos; 

 
• Rigor da implicação dialética do pesquisador; 

 
• Rigor para com a tríplice escuta-ação (científica, filosófica, mitopoética). 

 
Este mesmo autor amplia o seu pensamento lembrando que “o pesquisador está ao 

mesmo tempo presente com todo o seu ser emocional, sensitivo, axiológico, na pesquisa-ação 

e presente com todo o seu ser dubitativo, metódico, crítico, mediador enquanto pesquisador 

profissional” (BARBIER, 2007, p. 69). 

 

O terceiro pilar, quiçá o mais evidente na pesquisa-ação, dá ênfase à coletividade. 

Prima-se, pois, que a mesma aconteça em grupo, onde todos os sujeitos tenham voz ativa. É 

possível afirmar que a PAE não se concretiza sem a participação coletiva. 

 

Por fim, o último pilar sustenta que a pesquisa-ação existencial se dá a partir do 

objetivo da adaptação relativa de si ao mundo, ou seja, a intenção que a move é a mudança 

dos sujeitos envolvidos na mesma, não necessariamente a mudança da situação desejada, mas 

do pensamento e ações daqueles que a discutiram. 

 

 

 
3.3 Caminhos da pesquisa 

 
Essa pesquisa, para atingir os seus objetivos, sobretudo respeitando o que defende os 

pressupostos da pesquisa-ação, teve como espaços de coleta de dados a Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED) de Bom Jesus da Lapa ‒ Bahia, bem como escolas situadas no Projeto 

Formoso “A”, perímetro de irrigação do município. “A pesquisa-ação orienta-se para uma 

participação crescente das populações envolvidas” (BARBIER, 2007, p. 30), e nesse viés fez- 

se pertinente a colaboração dos agentes protagonistas desse processo, as professoras da 



62 
 

Imagem 1: Mapa da Bahia/BJL 

 

 

 

Educação Infantil que atuam no campo, que são os que executam os pensamentos propostos 

pelos agentes antagonistas, coordenadores da SEMED. 

 

No primeiro momento da pesquisa, após a apresentação da proposta ao secretário de 

Educação e demais profissionais da Secretaria Municipal de Educação, foram sinalizadas as 

maiores angústias que assolam o bom desempenho das professoras da Educação Infantil, em 

especial das que atuam em escolas campesinas. 

 

Visitas constantes à SEMED, a fim de dialogar com o grupo responsável pela 

Educação Infantil e pela Educação do Campo, resultaram numa gama de inquietações que, por 

meio da escuta sensível, foi possível atribuir sentido e, assim, pensar nas propostas levadas às 

professoras participantes do Grupo de Estudo. Vale salientar que ao grupo foi levada uma 

proposta e, no coletivo, a mesma foi ser melhorada/reelaborada. 

 

 

 
3.4 Contexto de realização da pesquisa 

 

 

 
Aos 95 anos de emancipação 

política e 327 anos de romarias, a 

cidade de Bom Jesus da Lapa, 

localiza-se a 796 km da capital 

baiana, Salvador, e possui uma área 

de 4.115,524 km². Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2016), o 

município é o 30º maior do estado e 

abriga aproximadamente 69.526 

habitantes, ou seja, 15,11 hab/km². 

Bom Jesus da Lapa, que traz 

como lema “a capital baiana da fé e da fruta: quem chega a estas paragens jamais a esquece”, 

é nacionalmente conhecida devido às suas singularidades: 
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• Possui a terceira maior romaria do país, recebendo milhares de fiéis ao longo 

do ano — ficando atrás apenas das romarias à Nossa Senhora Aparecida e ao 

Padre Cícero; 

 

• Abriga a 1ª Maravilha do Brasil, o Santuário do Bom Jesus5; 

 
• É a maior produtora de banana do Brasil; 

 
• Possui o maior parque de energia solar do Brasil. 

 
A educação pública municipal, em BJL, atende as duas primeiras etapas da Educação, 

sendo a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, por meio de 83 instituições de Educação e 

ensino. Destas, 32 estão na cidade e 51 no campo. Em relação ao atendimento às crianças de 

até 06 anos de idade, tem-se nove Centros de Educação Infantil no espaço urbano e nenhum 

em espaço campesino. Das 51 instituições campesinas, 50 recebem crianças da Educação 

Infantil, sendo 17 instituições, unidocentes; e as demais, regulares. Parte dos dados aqui 

expostos foi coletado na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2017. Tais informações 

podem ser melhor compreendidas no gráfico que segue. 

 

 

 
Gráfico 1: Distribuição das Instituições de Educação Infantil em Bom Jesus da Lapa — 2017. 

 

Fonte: Dados da pesquisa6. 

 
5 O Santuário de Bom Jesus da Lapa ‒ Bahia foi escolhido como o primeiro representante das 7 Maravilhas do 

Brasil, num concurso on-line através do site <www.7maravilhasbrasil.com.br>, em 2009. Ainda hoje a cidade é 

lembrada e respeitada por tal premiação. 

6 Informações condensadas a partir de diálogos com os técnicos da SEMED, em 2017. 

http://www.7maravilhasbrasil.com.br/
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Nota-se que as crianças camponesas, diferentemente das que residem na cidade, não 

dispõem de espaços próprios e pensados para elas e frequentam os prédios escolares 

planejados para receber estudantes do Ensino Fundamental I e II, ou seja, não há nenhum 

Centro de Educação Infantil7 fora do perímetro urbano. No campo há apenas classes que 

recebem crianças pequenas em um turno e que recebem estudantes maiores nos demais 

turnos, ou seja, nem uma classe específica as crianças têm. 

 

Além da adequação do espaço, respeitando os Parâmetros Básicos de Infra-Estrutura 

para Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006), e do calendário, elencado na LDBEN 

(BRASIL, 1996, p. 42), outra questão que aos camponeses é negada é a qualificação dos 

profissionais, mesmo a Lei dizendo o seguinte: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 

modalidade normal. 
 

As exigências acima nem sempre são respeitadas nas comunidades mais distantes da 

sede dos municípios, pois há resistência por parte de alguns camponeses em receber pessoas 

estranhas, bem como há resistência por parte de profissionais em se deslocar para 

comunidades distantes. 

 

 

 
3.4.1 Projeto Formoso “A” 

 
O município de Bom Jesus da Lapa é subdividido em várias comunidades rurais e 

bairros urbanos, além de possuir dois distritos: Favelândia e o Projeto Formoso. O último 

distrito citado, o qual foi/é o lócus da pesquisa, é um perímetro de irrigação, formado por dois 

blocos, o A e o H, que têm como fonte hídrica o Rio Corrente. Há três décadas, em 1988, 

iniciaram as obras que dariam origem ao Formoso “A”, e cinco anos depois, ao Formoso “H”. 

De acordo com informações obtidas na página oficial  da  Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba — CODEVASF (2018), o 

Projeto A/H possui as seguintes características: 
 
 

7 
Centro de Educação Infantil (CEI) é o termo adotado em Bom Jesus da Lapa – BA para se referir  às 

Instituições de Educação Infantil. Neste trabalho, adotaremos o nome Centro em respeito ao município, mesmo 
ferindo o que versa a LDBEN (BRASIL, 1996). 
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Quadro 2: Informações acerca do Projeto Formoso A e H. 
 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÕES 

Localização Bom Jesus da Lapa – BA – Médio São Francisco 

Área Irrigável 12.134 há 

Área Ocupada 
11.931 ha (4.988 ha – lotes familiares; 6.873 ha – lotes 
empresariais; 70 ha – Projeto Amanhã) 

Fonte hídrica Rio Corrente 

Vazão outorgada vigente 411.807.600 m3. ano-1 

Investimento até 2015 R$ 851.221.985,14 

Dados da infraestrutura 
286  km  de  canais;  175  km  de  adutoras;  148  km  de 
estradas; 120 km de drenos; 23 estações de bombeamento. 

Início de funcionamento 1989 

Início da cogestão 1988 
Fonte: CODEVASF (2018, s/p). 

 
 

3.4.2 Projeto Formoso “A”: espaços de educação formal 

 
Atualmente, o Projeto Formoso “A” tem quatro instituições de ensino da rede 

municipal de Educação8. Nenhuma delas é unidocente. E estão situadas nos setores 04, 07, 14, 

e 33, recebendo crianças a partir de 03 anos de idade, bem como estudantes do Ensino 

Fundamental regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idades variadas. 

 

As turmas de Educação Infantil, nos setores mencionados acima, estão distribuídas da 

seguinte maneira: 

 

 

 
Quadro 3: Turmas de Educação Infantil do Perímetro de Irrigação, 2018. 

 

TURMAS 
ESCOLAS MUN. DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO 

TOTAL 
SETOR 04 SETOR 07 SETOR 14 SETOR 33 

Creches – 03 anos 1 1 1 2 5 

I Período – 04 anos 1 1 1 3 6 

II Período – 05 
anos 

1 1 1 3 6 

Fonte: Dados da pesquisa9. 

 

 

 
 

8 Em 2016, após a contenção de gastos, chegaram à conclusão que algumas instituições de Educação situadas no 

campo seriam fechadas. No Projeto Formoso “A”, a escola do Setor 09, unidocente, foi fechada, e as crianças 

foram remanejadas para as demais escolas do Perímetro. A comunidade se manifestou, mas não houve acordo. O 

prédio da escola tornou-se espaço para reuniões de cunho social e religioso. Em 2018, antes do início do ano 

letivo, a escola do Setor 19 também foi fechada, e os alunos e professores também foram remanejados. 

9 Informações condensadas a partir de diálogos com os técnicos da SEMED, em 2018. 
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Cidades nas quais as professoras da EIC nasceram 

Bom Jesus da Lapa - BA 
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4.4.3 Projeto Formoso “A”: Perfil das professoras da Educação Infantil Campesina 

 
Bom Jesus da Lapa, enquanto cidade turística, recebe frequentemente milhares de 

pessoas de diversos lugares do país, quiçá do mundo. Muitas destas, após conhecerem a 

região, optam por permanecer na mesma. O Projeto Formoso, um dos distritos desta cidade, 

possui uma população de crenças e culturas variadas, uma vez que o seu povo é oriundo de 

diversos estados brasileiros, devido à grande oferta de trabalho. Nesse sentido, é bastante 

comum encontrar, nas escolas do referido perímetro, profissionais, bem como crianças e 

estudantes, com naturalidades bem ecléticas. 

 

Bahia e Distrito Federal são alguns dos lugares dos quais se tem representantes das 

professoras das turmas de EI, todas mulheres, como é possível constatar no gráfico abaixo: 

 

 

 
Gráfico 2: Naturalidade das professoras da EIC – Projeto Formoso “A” – 2018. 

 

Fonte: Dados da pesquisa
10

. 

 
 

Das 12 professoras que contribuíram com tais informações, 11 eram baianas, e uma 

nascida no Distrito Federal. Oriundas de cidades distintas, carregam consigo bases culturais e 

sociais que se diferem das encontradas no perímetro de irrigação, mas que fortalecem os seus 

desejos em aprimorar o olhar sensível para as diferenças, visto que compreendiam, na prática, 

o que os alunos e crianças sentiam ao migrar para o Projeto Formoso “A”. Destas professoras, 

 

 

 

10 Informações referentes às professoras das escolas dos setores 04, 07 e 14. As professoras do setor 33 não 

disponibilizaram tais informações. 
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sete tinham entre 31 e 40 anos de idade; três, entre 41 e 50 anos de idade; e apenas duas 

tinham mais de 50 anos de idade. 

 

Em relação à formação das professoras que atuam no Perímetro de Irrigação, 11 

fizeram o Magistério, ainda no Ensino Médio; e duas, a Formação Geral. Sendo que uma 

delas fez os dois cursos. A fim de dar continuidade aos estudos, todas adentraram em algum 

curso de nível superior. A maioria já concluiu pelo menos uma graduação. Há profissionais 

com mais de uma graduação concluída, e apenas uma professora está cursando a sua primeira 

graduação. 

 

No gráfico abaixo, é possível notar que mais de 50% das professoras cursaram 

Pedagogia e/ou Normal Superior, cursos que atendem às necessidades da Educação Infantil, 

uma vez que, em seus currículos, há disciplinas específicas para todas as etapas e modalidades 

da Educação brasileira. É perceptível também que havia uma professora com formação em 

Teologia, o que a distanciava dos preceitos da Educação que se dá nas escolas, 

independentemente do público ao qual se atenda. Contudo, essa mesma professora era a única 

que possuía especialização em Educação do Campo. 

 

 

 
Gráfico 3: Formação Inicial das Professoras da EIC do Projeto Formoso “A” — 2018. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Em relação aos cursos de pós-graduação, em nível de especialização (Ver Gráfico 4), 

das professoras que contribuíram com a pesquisa, a área que mais tinha representante era a de 
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Psicopedagogia, que muito ajuda a quem lida com crianças, porém ainda não é a formação 

mais propícia aos profissionais da primeira etapa da Educação. 

 

 

 
Gráfico 4: Formação Continuada das Professoras da EIC do Projeto Formoso “A” — 2018. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Nota-se que apenas uma professora é especialista em Educação Infantil, e outra em 

Educação do Campo, as demais tinham se dedicado em áreas avulsas e/ou ainda não iniciaram 

nenhum curso de especialização. Vale frisar que a especialista em Educação Infantil é a única 

professora da EIC do Projeto Formoso “A”, com exceção da pesquisadora, que cursa 

mestrado. A mesma faz o curso de Ciências da Educação e pesquisa sobre a EIC. 
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IV CAPÍTULO: A DESCONTINUIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

CENÁRIO EDUCATIVO: DO NACIONAL AO LOCAL 

 

A Educação Básica brasileira, organizada em três etapas, após o impeachment da 

presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em agosto 2016, vem sofrendo mudanças de grande 

impacto na vida social de estudantes e professores, pois, com o impedimento de a mesma em 

dar continuidade às suas obrigações, enquanto líder desta nação, o seu vice, Michel Temer, 

assumiu a presidência da república. Embora tenham sido eleitos juntos, estes não comungam 

das mesmas ideologias, o que tem ficado evidente a cada ação pensada e, por vezes, posta em 

prática pela atual administração. Isso, porém, não isenta a antiga administração de falhas ao 

gerir esta nação, contudo, as consequências têm se manifestado, com maior repercussão, nos 

dias atuais. 

 

Durante décadas, a classe trabalhadora tem buscado meios de fazer valer os seus 

direitos, através de movimentos organizados e lutas constantes. Contudo, nesse curto espaço 

de tempo, em quase dois anos de governo Temer, a insegurança volta a assolar o povo 

brasileiro, visto que o que tem prevalecido são políticas que desmontam as conquistas dos 

cidadãos, devolvendo-os à condição de subordinados. 

 

Eis que a Educação passa a ser prioridade e a receber atenção para além do que se 

previa, porém não da maneira que se precisava. Sob a responsabilidade de um novo governo, 

esta foi vítima de propostas que visam alienar o cidadão brasileiro. Cabe destaque à Reforma 

do Ensino Médio e a organização da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sinônimos 

de retrocesso no que se refere à formação de sujeitos ativos e críticos, sujeitos pensantes. 

 

De acordo com Saviani (2017), o atual governo é antipopular, insensível e 

ultrapassado, que, ao investir na destituição da democracia, provoca um caos na Educação que 

atinge a todas as etapas e modalidades. Ele acrescenta que a 

 

motivação dessa ofensiva da direita tem um duplo componente. O primeiro é 

de caráter global e tem a ver com a fase atual do capitalismo que entrou em 

profunda crise de caráter estrutural, situação em que a classe dominante, não 
podendo se impor racionalmente, precisa recorrer a mecanismos de coerção 

combinados com iniciativas de persuasão que envolvem o uso maciço dos 

meios de comunicação e a investida no campo da educação escolar, tratada 

como mercadoria e transformada em instrumento de doutrinação. 
 

O segundo componente tem a ver com a especificidade da formação social 

brasileira marcada pela persistência de sua classe dominante, sempre 
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resistente em incorporar a população, temendo a participação das massas nas 
decisões políticas (SAVIANI, 2017, s/p) 

 

Percebe-se que o grupo que se encontra no poder, ciente da não aceitação por parte da 

massa, impõe uma reforma na Educação que impossibilita a propagação de discussões 

pertinentes nas escolas. Exemplo disso é o movimento Escola Sem Partido, de cunho 

conservador, criado em 2004, repensado e transformado em associação em 2015. Tal 

associação fere o que versa a CF (BRASIL, 1988, p. 123), em seu Art. 205, quando reza que 

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 

Reportando-nos à primeira etapa da Educação, é sabido que a EI também tem sido 

alvo deste governo. Com uma gama de alterações em sua política de funcionamento, percebe- 

se, nas letras da Base Nacional Comum Curricular — BNCC (BRASIL, 2017), que a primeira 

etapa da Educação considerará seis direitos de aprendizagem, a saber: conviver; brincar; 

participar; explorar; expressar; conhecer-se. Atrelados aos direitos mencionados, tem-se os 

campos de experiências, com o intuito de contribuir no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. Contudo, sem respeitar as particularidades das mesmas, visto  

que em nenhum momento é apontado alguma referência às crianças camponesas no texto. 

 

Ainda tendo como referência a BNCC (BRASIL, 2017, p. 45-46), é possível afirmar 

que se tem faltado com respeito às crianças pequenas, quando tal documento propõe a 

antecipação da alfabetização, quando versa, em seus objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, que as crianças de 04 a 05 anos e 11 meses devem: 

 

- Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e 
tentando identificar palavras conhecidas. 

 

- Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o 

professor como escriba. 
 

- Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa. 
 

- Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e de leitura. 
 

- Identificar gêneros textuais mais frequentes, recorrendo a estratégias de 

configuração gráfica do portador e do texto e ilustrações nas páginas. 
 

- Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 
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Nota-se que se tem exigido demais da criança da primeira etapa da Educação. O que se 

percebe é que a essência da Educação Infantil se perdeu, permitindo que resquícios do Ensino 

Fundamental pudessem ser incorporados a essa etapa. Alguns dos objetivos de aprendizagem 

citados remetem-nos ao ensino da escrita espontânea, e não do despertar da criança para o 

mundo das letras e palavras, de modo menos denso. Assim, 

 

é necessário e urgente um movimento de reação ao caráter controlador, 
padronizador que as políticas de avaliação impõem sobre os docentes e 

educandos, sobre o que ensinar-aprender. As diretrizes curriculares perderam 

sentido inovador soterradas no caráter impositivo das políticas nacionais e 

estaduais de avaliação. 
 

Hoje grupos técnicos desconhecidos impõem a todas as escolas e a seus 

profissionais o que decidem como prioritário ou descartável na garantia do 

direito ao conhecimento (ARROYO, 2013, p. 39). 
 

É, pois, nítido que os seres que pensam e aprovam os documentos que regem a 

Educação brasileira, independentemente de serem, ou não, conhecidos, têm imposto 

programas fechados e padronizados, sem a participação dos sujeitos que estão diretamente 

envolvidos em todo o processo. Tais seres julgam o que é ou não pertinente ensinar/aprender 

e como se deve dar tais ações. 

 

 

 
4.1 Reflexos da descontinuidade da Educação em Bom Jesus da Lapa ‒ BA 

 
Fazer Educação não é fácil. Fazer Educação pública é mais complicado ainda. 

Atualmente, os responsáveis pela normatização da Educação pública são os burgueses. Isso 

nos faz pensar que a Educação pensada e ofertada para a grande parte das crianças, jovens e 

adultos brasileiros, matriculados na rede pública municipal, estadual e/ou federal, oriundos 

das camadas populares, não atende às expectativas, tampouco à realidade desse grupo. 

 

Nos últimos 30 anos, a Educação no município de Bom Jesus da Lapa tem sido 

articulada por grupos políticos que defendiam/defendem a Educação como prioridade em seus 

discursos. No quadro a seguir, é possível acompanhar as últimas gestões da SEMED. 
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Quadro 4: Últimos Gestores da SEMED – Bom Jesus da Lapa. 
 

Quadriênio Prefeito Secretário/a de Educação 

2017–2020 Eures Ribeiro 2018 – Adson Pereira 
2017 – Luiz Ricardo 

2013–2016 Eures Ribeiro 2015 e 2016 – Emerentina 

Menezes 
2013 e 2014 – Homero de Jesus 

2009–2012 Roberto Maia Ana Carolina 

2005–2008 Roberto Maia Lia Rocha 

2001–2004 Hildebrando Magalhães Isabela Magalhães 

1997–2000 Nilzo Maciel Lia Rocha 

1993–1996 Arthur Maia Lia Rocha 

1989–1992 Alberto Guedes Arleide Miranda 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

Ao observarmos o quadro acima, nota-se que, em 24 anos de governo, de 1989 a 2012, 

o município contou com a colaboração de quatro secretárias de Educação, sendo que uma 

delas esteve à frente da SEMED por 12 anos. Isso nos leva a crer que havia uma preocupação 

com a sequência da Educação que vinha se dando na cidade. É interessante mencionar que, 

das quatro secretárias que atuaram no período de 1989 a 2012, nenhuma era professora da 

rede municipal. Destas, três foram professoras da rede estadual, e a outra, embora pedagoga, 

optou por não lecionar, mas é dona de uma escola. 

 

A partir de 2013, na gestão do atual prefeito e presidente da União dos Prefeitos da 

Bahia (UPB), tivemos dois secretários no primeiro mandato. Cada um geriu a Educação 

lapense por dois anos, e ambos são professores da rede municipal. No segundo mandato, em 

2017, o ex-secretário de uma cidade vizinha foi convidado a assumir o posto; contudo, a sua 

permanência foi curta e, por fim, em 2018, um professor da rede municipal assumiu o cargo. 

 

Diante do que foi elencado, é pertinente destacar que, só nos últimos seis anos, o 

município já igualou ao número de secretários que teve em 24 anos anteriores, o que nos 

convida a refletir acerca da descontinuidade das Políticas Públicas, no que diz respeito à 

Educação, pois a cada dois anos, no primeiro mandato do atual prefeito, fora trocado de 

gestor, e o trabalho iniciado por um foi totalmente ignorado pelo subsequente. No segundo 

mandato, o intervalo de tempo para a troca de secretário foi de apenas um ano. 
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4.2 Fazendo a mudança acontecer: mudanças positivas ou negativas? 

 
Reportando-nos ao questionamento que sustenta este trabalho — a saber, como tem 

acontecido a formação dos docentes da Educação Infantil Campesina no município de Bom 

Jesus da Lapa – Bahia? —, a fim de identificar e compreender essa ação, fez-se necessário 

situarmo-nos acerca do atual estado em que se encontra a Educação no município em pauta. 

Assim, segue o registro das primeiras impressões advindas dos diálogos preliminares 

ocorridos na Secretaria Municipal de Educação. 

 

O município de Bom Jesus da Lapa vive um momento de reforma na Educação. Em 

2013, o atual prefeito, ao assumir a gestão do município, convidou um professor da rede 

municipal para ficar à frente da Secretaria Municipal de Educação, atitude nunca  antes 

tomada por nenhum outro gestor. O professor que assumiu a SEMED, devido à falta de 

harmonia com os preceitos da prefeitura, pediu para retornar para a sala de aula, findando o 

seu mandato em 2015. A partir de 2016, uma professora, também da rede municipal, assumiu 

o posto. Diferentemente do primeiro representante, esta nunca esteve em sala de aula, sempre 

atuou em desvio de funções. A falta de maestria não conservou a sua permanência no cargo, 

dando a oportunidade para o ingresso de uma terceira pessoa no cargo. 

 

Em 2017, após diversas especulações, um professor e pesquisador, ex-secretário em 

uma cidade vizinha, assumiu a SEMED, dando para a mesma uma identidade. Admirador da 

Pedagogia Histórico-Crítica, implantou a mesma, o que trouxe, no decorrer do ano, 

desconforto para a administração do município, resultando noutra troca de gestor da Educação 

municipal. Atualmente, a Secretaria de Educação está sob a responsabilidade de um professor 

da rede municipal, cuja formação acadêmica é desconhecida. 

 

Nessa perspectiva, diante do desafio de conviver para conhecer, com mais afinco, a 

realidade na qual se dá a Educação lapense, especificamente a pensada para as crianças 

pequenas residentes no espaço campesino, foi necessária a inserção da pesquisadora na 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED), para, em contato direto com as coordenadoras 

da Educação Infantil, da Educação do Campo, bem como de seus auxiliares, ter acesso a 

informações que pudessem contribuir para a organização das ações a serem tomadas em prol 

do melhor desenvolvimento da pesquisa. 

 

Nos primeiros diálogos com o então Secretário de Educação (em 2017), após uma 

breve apresentação da proposta da pesquisa, ficou nítido o seu interesse em colaborar com ela. 
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Ao salientar o quão importante e urgente é a discussão sobre a temática em foco, o secretário 

comunicou à Coordenadora Pedagógica Geral que nos atendesse e nos encaixasse em sua 

rotina, bem como na dos demais colaboradores da pesquisa. 

 

Após consecutivos diálogos com a Coordenadora Pedagógica Geral, a qual nos 

encaminharia às coordenadoras específicas, fomos comunicadas sobre qual a posição do 

município em relação à sua visão sociopolítica. O mesmo, em 2017, comungou dos preceitos 

da Pedagogia Histórico-Crítica, porém poucos foram os profissionais que tiveram a 

oportunidade de compreender a essência da mesma, visto que possuem poucas leituras e 

vivências na referida área. 

 

 

 
4.2.1 Recortes do Diário de Itinerância: a pré-contratualização 

 
A PA, enquanto um meio de se consolidar projetos e, consequentemente, possibilitar a 

mudança desejada por um determinado grupo, valoriza o diálogo, entendendo o mesmo como 

elo entre pesquisador e objeto. Nesse sentido, ciente da importância de estar junto, envolvido 

e pesquisando no coletivo, faz-se pertinente a adesão ao Diário de Itinerância. No 

entendimento de Barbier (2007, p. 137, grifos do autor), 

 

o diário de itinerância faz conhecer a parte mais bela da função poética, 

propriamente criadora, do imaginário ligado à transversalidade. Mais ainda, 
o diário de itinerância não hesita explorar os caminhos não-científicos dessa 

transversalidade, deixando falar a inquietação metafísica e a abertura  

mística, sem perder com isso o espírito crítico bem ocidental que desemboca 
no humor. 

 

Como se pode notar na sequência, tivemos alguns momentos de diálogos a fim de 

conhecer os pensamentos dos profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Educação 

acerca da formação continuada que vem sendo ofertada aos/as professores/as da Educação 

Infantil, sede e campo, pois para compreendermos a segunda é necessário adentrarmos na 

primeira: 
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Quadro 5: Plano de Ação – Secretaria Municipal de Educação 2017/2018. 
 
 

O QUÊ? COM QUEM? ONDE? QUANDO? 

Diálogo I 
Pesquisadora e Secretário de 
Educação. 

Secretaria Municipal 
de Educação (SEMED) 

03/10/2017 

Diálogo II 
Pesquisadora e Coordenadora 
Pedagógica Geral (CPG). 

Secretaria Municipal 
de Educação (SEMED) 

03/10/2017 

 

Diálogo III 

Pesquisadora e Coordenadoras da 

Educação Infantil, da Educação do 
Campo e do Programa Despertar. 

Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED) 

 

17/10/2017 

 

Diálogo VI 

Pesquisadora e Coordenadoras da 

Educação Infantil, da Educação do 
Campo. 

Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED) 

 

30/10/2017 

 
Diálogo V 

Pesquisadora, Orientadora, 

Secretário de Educação, Assessor 

Pedagógico e Coordenadora da 
Educação Infantil. 

Escola Municipal 

Paulo Freire 
 

06/02/2018 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

O diálogo cria base para colaboração. 

(Paulo Freire) 

 

 

1º diálogo: Pesquisadora e o secretário de Educação, referente a 2017. Pouco antes de 

encerrar o expediente, na manhã do dia 03 de outubro de 2017, a SEMED solicitou a presença 

da pesquisadora, a fim de acordarem algumas ações referentes à pesquisa. Diante da 

exposição dos objetivos da pesquisa, bem como da proposta de produto sinalizada, o 

secretário, pedagogo e mestre em Educação, elencou as ações que haviam sido desenvolvidas 

ao longo do ano letivo e que, por falta de material humano disponível, não se estenderam à 

Educação Infantil, dentre elas a discussão da terceira versão da Base Nacional Comum 

Curricular. Neste momento, perguntou sobre a possibilidade de pensarmos um momento para 

discuti-la diretamente com os/as professores/as. 

 

Diante da necessidade da SEMED, assim como do pedido do secretário, foi pensado 

na possibilidade da criação de momentos que atendessem à demanda de discussões referentes 

às temáticas sinalizadas. Contudo, nada ficou acertado. 
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2º diálogo: Pesquisadora e coordenadora pedagógica geral. A coordenadora 

pedagógica geral, pedagoga, além de responsável pelas questões pedagógicas que perpassam a 

Educação no município de Bom Jesus da Lapa – BA, também é coordenadora regional pelo 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pacto/PNAIC). Ainda no dia 03 de outubro 

de 2017, já no período da tarde, esta falou-nos sobre a linha pedagógica que o município 

adotou, a Pedagogia Histórico-Crítica11, bem como sobre os impasses da sua implementação, 

visto que poucos são os profissionais que a conhecem e/ou têm a oportunidade de conhecê-la. 

 

Com o intuito de nortear a pesquisa, apresentou a organização de todo o setor 

pedagógico, dando ênfase nas pastas que poderiam contribuir para a melhor efetivação das 

ações que estavam por vir. Assim, propôs diálogo com a coordenadora da Educação Infantil e 

da Educação do Campo, bem como a coordenadora do Programa Despertar, visto que esta lida 

diretamente com os profissionais do campo, incluindo os da Educação Infantil. E, com o 

argumento de mediar o diálogo com as comunidades campesinas, sugeriu o diálogo também 

com a coordenadora das relações étnicorraciais, uma vez que parte do campo lapense é 

destinada às comunidades remanescentes quilombolas. 

 

Por fim, neste dia, ficou agendado o dia de apresentar o projeto aos profissionais da 

SEMED, que colaborariam com a efetivação do Grupo de Estudo. A coordenadora questionou 

sobre a possibilidade de discutirmos acerca da Pedagogia Histórico-Crítica, sobre a terceira 

versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como sobre a reformulação do 

diário de classe das turmas de Educação Infantil, que estava em revisão. Vale frisar que as 

temáticas discutidas, na segunda etapa da pesquisa, ou seja, nos diálogos com as professoras 

da EIC, foram propostas por elas, não pela SEMED. Assim, com as professoras, dialogamos 

acerca da terceira versão da BNCC e sobre o diário de classe da EI, na medida em que as 

mesmas adentravam no assunto. 

 

 

 
 

11 Teoria pensada por Saviani (2007), que tece uma crítica tanto à Escola Nova, como à Escola Tradicional, pois 

propõe uma ação pedagógica fundamentada na transformação social. Saviani (2007, p. 240) ressalta que “é 

tributária da concepção dialética, especificamente na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades, 

no que se refere às suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela Escola de 

Vigotski. A educação é entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, 

a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso 

significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A prática social põe-se, 

portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico 

que parte da prática social em que professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, 

posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e no encaminhamento da 
solução dos problemas postos pela prática social”. 
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É melhor não dizer nada do que ter um diálogo estéril 
e burro em conversas com os bípedes. 

 

(Arthur Schopenhauer) 

 

 
3º diálogo: Pesquisadora e coordenadoras da Educação Infantil, da Educação do 

Campo e do Programa Despertar. No dia 17 de outubro de 2017, pouco depois das 14h, 

reunimo-nos para mais um diálogo, desta vez diretamente com as coordenadoras da Educação 

Infantil, da Educação do Campo e do Programa Despertar, todas pedagogas. A priori, fora 

apresentado o projeto e solicitado sugestões de melhoramento do mesmo, especialmente no 

que se referia à metodologia adotada. 

 

Inicialmente, as coordenadoras falaram do descaso para com a Educação do Campo, 

desde a contratação dos profissionais, visto que nem todos os que lidam na Educação do 

município são concursados e/ou têm perfil para atuar na primeira etapa da Educação Básica. 

 

As coordenadoras da Educação Infantil e da Educação do Campo, em parceria com a 

coordenadora do Programa Despertar, detalharam como se deu o processo de contratação dos 

profissionais que atuam em grande parte das comunidades campesinas de BJL. Inicialmente, 

falaram sobre a análise curricular, pois exigiu-se nível superior em alguma  licenciatura, 

porém sem exigência de uma atividade prática, o que acarretou a contratação de profissionais 

que dispunham de certificação, mas que não dispunham de condições psicológicas —– 

sensatez, paciência, respeito para com todos — para atuarem em espaços de Educação formal. 

 

4º diálogo: Pesquisadora e coordenadoras da Educação Infantil e da Educação do 

Campo. O objetivo deste encontro foi dialogar, individualmente, com as coordenadoras da EI 

e da EC, ambas pedagogas, desde 2012, pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Para 

isso, foi considerado um roteiro, a fim de não deixar escapar da conversa pontos relevantes 

para as ações futuras. 

 

Em momentos distintos, visto que os diálogos foram individuais, foi possível conhecer 

com afinco o nível de imersão das mesmas nas comunidades que recebem crianças de até 05 

anos de idade, da cidade de Bom Jesus da Lapa – BA. 

https://www.pensador.com/autor/arthur_schopenhauer/
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5º Diálogo: Pesquisadora, orientadora, secretário de Educação, assessor pedagógico e 

coordenadora da Educação Infantil. Durante os dias 06 e 07 de fevereiro de 2018, houve, em 

Bom Jesus da Lapa, a Jornada Pedagógica 2018. Nesta, aproveitando a presença da professora 

Cândida Alves, quem contribuiu em dois momentos com os professores da rede municipal, 

reunimo-nos a fim de organizar os diálogos que aconteceriam com as professoras da EIC, que 

trabalhavam no Projeto Formoso “A”. Este foi o último momento, referente à pré- 

contratualização. 

 

O diálogo, em sua maioria, se deu entre a pesquisadora, a orientadora, o assessor 

pedagógico e a coordenadora da EI, visto que o secretário de Educação estava focando 

noutras atribuições, também da sua responsabilidade. 

 

Ficou acordado, durante a exposição e esclarecimento de como se daria a pesquisa, 

que o município, em nome da Secretaria Municipal de Educação, se responsabilizaria por: 

 

a) Comunicar às escolas do perímetro de irrigação, previamente, os dias dos 

diálogos; 

 

b) Liberar os/as professores/as nos dias agendados para os diálogos; 

 
c) Providenciar um transporte para garantir a presença de todas as interessadas 

(professoras da EIC do Projeto Formoso “A”) na pesquisa, bem como para a 

pesquisadora. 

 

Em contrapartida, a SEMED contaria com a parceria da Universidade Estadual de 

Santa Cruz, nas pessoas da professora orientadora, bem como da pesquisadora e professora da 

referida rede municipal em futuras ações. 

 

Os relatos acima se deram com os profissionais que atuavam na SEMED nos anos 

letivos de 2017 e 2018. Em 2018, houve as seguintes alterações: 

 

• A troca do secretário de Educação; 

 
• A troca da coordenadora da Educação Infantil; 

 
• Extinção da coordenação específica para a Educação do Campo. 
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Diante dos diálogos com os profissionais que atuam e/ou atuavam na SEMED, durante 

a pesquisa, exploramos algumas categorias freirianas, por acreditarmos que as mesmas são 

capazes de contribuir na organização e compreensão das informações obtidas no decorrer dos 

mesmos. Nessa vertente, nós nos apoiamos nas seguintes categorias: situações-limite e atos- 

limite. 

 

Assim, com o intuito de compreender como acontece a formação das professoras da 

Educação Infantil campesina no município de Bom Jesus da Lapa – Bahia, a priori, tivemos a 

cautela de conviver com as profissionais que guiam tanto a Educação Infantil como a 

Educação do Campo na Secretaria Municipal de Educação para, então, nos dirigirmos às 

professoras da primeira etapa da Educação Básica, atuantes nas escolas do Projeto Formoso 

“A”. 

 

Diante de cada experiência vivenciada, ficou evidente que alguns aspectos relevantes 

se sobressaem. Os mesmos, segundo Freire (1987), podem ser compreendidos como 

situações-limite, já que são realidades objetivas e provocam a necessidade de ser pesquisada, 

investigada. Assim, no quadro abaixo são sinalizadas as situações-limite percebidas nos 

diálogos realizados na Secretaria Municipal de Educação. 
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Quadro 6: Situações-limites – Secretaria Municipal de Educação – 2017/2018. 
 
 

DIÁLOGOS PARTÍCIPES SITUAÇÕES-LIMITE 

01 
- Pesquisadora; 
- Secretário de Educação (2017). 

- 

 

02 

- Pesquisadora; 

- Coordenadora pedagógica 

geral da SEMED. 

- Política adotada pelo município; 

- Material didático da EI, adotado pelo 

município. 

 

 

03 

- Pesquisadora; 

- Coordenadora da EI da 

SEMED; 

- Coordenadora da EC da 

SEMED; 

- Coordenadora do Programa 

Despertar da SEMED. 

- Contratação dos docentes que atuam 

no campo; 

- Condições psicológicas de alguns 

profissionais que lidam com crianças 

da EI. 

 
 

04 

- Pesquisadora; 

- Coordenadora da EI da 

SEMED; 

- Coordenadora da EC da 

SEMED. 

- Condições de trabalho dos 

educadores do campo, que lidam em 

turmas multisseriadas – nas quais 

crianças da EI dividem a classe com as 
crianças do Ensino Fundamental (EF). 

 

 

05 

- Pesquisadora; 

- Orientadora da pesquisa; 

- Secretário de Educação (2018); 

- Assessor pedagógico da 

SEMED; 

- Coordenadora da EI da 

SEMED. 

- Calendário escolar; 

- Deslocamento dos/as professores/as 

de uma escola para a escola onde se 

realizaria o encontro. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 

Diante dos momentos em companhia dos profissionais que atuavam na Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED), em 201712, percebeu-se que muitos são os entraves que 

acometem a Educação das crianças pequenas residentes no campo. Tomando por base as 

informações condensadas, referentes ao segundo diálogo, visto que no primeiro não houve 

resquícios de possíveis barreiras para a execução de ações pensadas para o bom 

desenvolvimento do planejamento organizado para a EIC, ficou evidente que as dificuldades 

giram em torno: 

 

• Da política adotada pelo município no ano de 2017 — a Pedagogia Histórico- 

Crítica; 

 

 
12 

Dos cinco colaboradores que atuavam na SEMED em 2017, o secretário, a coordenadora de Educação Infantil, 

a coordenadora de Educação do Campo, a coordenadora do Programa Despertar e a coordenadora pedagógica 
geral, apenas a última permaneceu no cargo, em 2018. 
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• Do material didático adotado para as turmas de EI, de cunho modular. 

 
Sabe-se que, para adotar uma política educacional, é de suma importância que todos os 

sujeitos envolvidos estejam imersos na mesma, a fim de atingir o objetivo maior de tal 

proposta. Para tanto, de acordo com a coordenadora pedagógica geral (CPG), os estudos 

tinham se limitado à equipe da SEMED, ou seja, os/as professores/as que atuam em salas de 

aula, na sede e/ou no campo, ainda não haviam disposto de momentos dedicados, 

exclusivamente, ao estudo dos princípios que sustentam a Pedagogia Histórico-Crítica. 

 

Ainda de acordo com a CPG, outra questão que fere os princípios adotados pela 

Educação lapense são os materiais didáticos da Educação Infantil, pois os mesmos, além de 

não estarem condizentes com a realidade das crianças lapenses, por vezes, não são trabalhados 

de maneira a considerar o contexto no qual se encontram as crianças, por parte das 

professoras. 

 

É pertinente afirmar que a inserção da nova política educacional, bem como a adoção 

do material didático, por parte do município de Bom Jesus da Lapa – BA, ainda não contribui 

com a transformação do sujeito/criança, pelo fato de o sujeito/adulto não ter tido a 

oportunidade de conhecer e compreender a essência dos mesmos. Recordando Paulo Freire 

(1987, p. 83): 

 

Somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também, de gerá- 

lo. 
 

Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação. A que, 
operando a superação da contradição educador-educandos, se instaura como 

situação gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre 

o objeto cognoscível que os mediatiza. 
 

Ciente da importância do diálogo entre os pares, outros aspectos que nos chamaram a 

atenção, ao interagirmos com as Coordenadoras de EI, de EC e do Programa Despertar, 

foram: 

 

• Contratação dos docentes que atuam no campo; 

• Condições psicológicas de alguns profissionais que lidam com crianças da EI. 

De acordo com as profissionais da SEMED, a contratação de professores/as para atuar, 

seja na sede, seja no campo, partiu de uma análise curricular, na qual o principal critério 

observado era a formação acadêmica. Contudo, de acordo com a coordenadora da Educação 
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do Campo (CEC), houve profissionais com excelentes currículos, munidos de graduação e 

especialização que não conseguiram desenvolver um bom trabalho. E, após denúncias na 

SEMED, completou a Coordenadora de Educação Infantil (CEI), providências foram 

tomadas. 

 

As mesmas relataram-nos um caso específico sobre a contratação de um professor, 

graduado e com especialização, para atuar em uma escola do campo. No matutino, o mesmo 

era responsável por uma turma de Educação Infantil, e no vespertino, por uma turma do 

Ensino Fundamental. Ao longo do ano, a SEMED começou a receber críticas sobre o modo 

como este professor lidava com as crianças, inclusive sobre as possíveis agressões que já 

havia cometido durante os seus momentos de descontrole. O mesmo fora desligado do 

município. 

 

No quarto diálogo, realizado na Secretaria de Educação, com as CEI e a CEC, ficou 

evidente que a falta de condições de trabalho dos/as professores/as do campo que lidam em 

turmas multisseriadas — onde crianças da EI dividem a classe, muitas vezes, com as crianças 

do Ensino Fundamental (EF) —, é um fator determinante para o desrespeito às  

especificidades de cada idade. Quando questionada acerca dos empecilhos que atravessam à 

EIC, a CEI relatou o seguinte: 

 

Eu percebo [empecilho] na questão da estrutura, para receber as crianças, 

porque assim... mesmo nos Centros de Educação Infantil, falando da sede 
primeiro, os CEIs na sede, alguns são equipados, mas as salas de aula são 

lotadas, mesmo que tenha portaria de matrícula, ainda tem essa questão, 

precisa ampliar em algumas. E a questão da estrutura que eu falo é em 
relação a coisas essenciais, como a sala de repouso, que só tem em duas, e 

que mesmo assim foram utilizadas para salas de aula, então, não tem. E 

também a questão da ventilação e outras coisas que eu vejo que atrapalha, e 
muito, no pedagógico em si. [...] Os professores reclamam muito. Essa 

questão da estrutura... algumas coisas que faltam, não são [em] todas as 

creches, mas na maioria delas. E no campo, principalmente, porque no 

campo a escola é escola de [Ensino] Fundamental, anos iniciais e anos 
finais. Tem uma sala para Educação Infantil (Coordenadora da EI, outubro 

de 2017). 
 

Quando instigada sobre as dificuldades que as professoras da EIC encontram para 

desenvolver as suas ações, a CEI reportou-se às profissionais da sede, a priori, a fim de 

registar que, se na cidade há queixas, devido à estrutura física, que impossibilitam o 

desenrolar de algumas atividades; no campo, as queixas são superiores, visto que no último 

espaço não há ambientes pensados exclusivamente para as crianças pequenas, cabendo às 
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professoras improvisar e, por vezes, disputar espaços com outros funcionários que atuam com 

crianças bem maiores, ou simplesmente se acomodar com o espaço que lhes é oferecido. 

 

Nesse sentido, é cabível considerarmos os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006), elaborados em parceria de educadores, 

arquitetos e engenheiros que acreditam que as unidades que atendem à primeira etapa da 

Educação Básica precisam contemplar as especificidades de cada região, sem ferir os 

preceitos gerais que regem a Educação Infantil, no tocante à estrutura do espaço físico, bem 

como ao mobiliário que o completa, seja na cidade, seja no campo. 

 

A fim de respeitar o documento em pauta, quando aponta as possíveis especificidades 

de cada região, caberia um olhar direcionado à Educação campesina, que historicamente 

sobrevive de projetos adaptados, sempre como segunda opção. Primeiro, pensa-se na 

Educação urbana, e depois em como estendê-la até o campo. 

 

Freire (1996, p. 76), sobre o adaptar, sinaliza que “a adaptação a situações negadoras 

da humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora, ou como 

exercício de resistência, como tática na luta política”, ou seja, silencia-se, provisoriamente, 

enquanto se estuda a melhor maneira de buscar a mudança em frente de determinada situação. 

O mesmo autor acrescenta: “no mundo da História, da cultura, da política, constato não para 

me adaptar mas para mudar” (Ibidem, p. 77, grifos do autor). 

 

No decorrer do diálogo, a coordenadora da EI acrescentou ainda: 

 
Na escola do campo, eu percebi também, por parte da gestão, não há 

aquela... não tem aquela coisa de diferenciar a sala, pelo menos a sala da 

EI, mesmo estando no espaço que é escola. Então, vai ficando em escanteio, 
aí fica parecendo que os menininhos estão ali, num lugar que eles são 

pequenininhos, mas que não é EI. Só estão em uma sala ali para atender a 

idade deles, mas que não fala muito sobre a questão da EI, inclusive na 

questão da rotina, por mais que a gente fala, mesmo que não tem como 
seguir a rotina aqui da sede, mas daria para fazer uma rotina da EI no 

campo, mesmo assim eu vejo que é complicado por conta do espaço, no 

campo não tem pátio coberto (...) O professor ele vai, trabalha com EI de 
manhã ou de tarde e vai pra outra turma, então ele segue não muito 

diferente com a EI e as outras turmas que ele atende. Inclusive eu trabalhei 

no campo, já trabalhei assim, aí com tempo que a gente vai percebendo que 

a EI precisa de um olhar diferenciado; o professor precisa conhecer,  
precisa ler os documentos, precisa ter conhecimento para poder fazer 

diferente. Porque a própria escola, em si, não tem o olhar para a EI que 

deveria ter (Coordenadora da EI, outubro de 2017). 
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Partindo do relato da CEI e considerando o Art. 9 da Resolução CNE/CEB nº 5 

(BRASIL, 2009a, p. 99), que versa acerca das propostas pedagógicas específicas para a 

Educação Infantil do Campo, vê-se que, para as crianças matriculadas em instituições de 

ensino em comunidades campesinas, há toda uma exigência a ser seguida, há um leque de 

direitos que deveriam ser atendidos, a fim de garantir às mesmas uma Educação de qualidade 

que considerasse as suas especificidades, os seus direitos: 

 

§ 3º - As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças filhas de 

agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 

assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da 
floresta, devem: 

 

I – reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para 
a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais; 

 

II – ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, 

tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente sustentáveis; 
 

III – flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades respeitando 
as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações; 

 

IV – valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na 

produção e conhecimento sobre o mundo e sobre o ambiente natural; 
 

V – prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as 
características ambientais e socioculturais da comunidade. 

 

Assim, a partir dos diálogos que se deram na Secretaria Municipal de Educação, com a 

intenção de conhecermos como a EI estava articulada na mesma, foi possível nos organizar e, 

após alguns acordos, realizar os primeiros diálogos, direta e unicamente, com as professoras 

da EI que atuavam no Projeto Formoso “A”, no ano de 2018. Os mesmos partiram dos 

combinados pensados e registrados no último diálogo, na SEMED. 

 

Diante dos contratempos apresentados no decorrer das conversas e considerando os 

atos-limites como ações decisórias diante do mundo e das quietações de outrora, ou seja, 

como respostas transformadoras (FREIRE, 1987) desveladas durante os diálogos com 

profissionais da SEMED, em busca da transformação, da superação de algo não aceitável pelo 

grupo, é possível elencar alguns atos-limites que se sobressaíram ao longo das reflexões 

coletivas, a saber: 
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Quadro 7: Atos-limites – Secretaria Municipal de Educação – 2017/2018. 
 

DIÁLOGOS SITUAÇÕES-LIMITE ATOS-LIMITES 

 

 
02 

- Política adotada pelo município; 

- Material didático da EI, adotado 

pelo município. 

- Inserir no calendário da SEMED, 

momentos de discussão com 

educadores lapenses; 

- Reorganizar a rotina da EI e 

repensar os modos de se explorar os 

módulos. 

 
 

03 

- Contratação dos docentes que 
atuam no campo; 

- Condições psicológicas de alguns 

profissionais que lidam com 
crianças da EI. 

- Repensar os critérios de 
contratação dos docentes. 

 

 
04 

- Condições de trabalho dos 

educadores do campo que lidam em 

turmas multisseriadas – onde 

crianças da EI dividem classe com 

as crianças do Ensino Fundamental 

(EF). 

- Nuclear das escolas do campo, a 

fim de aumentar o número de 

crianças por turma e não haver 

necessidade de fazer turmas da EI 

atreladas às turmas do EF. 

 

 

 

 
05 

 

 

- Calendário dos diálogos; 

- Deslocamento das professoras de 

uma escola para a escola onde se 

realizaria o encontro. 

- Reunião com as diretoras para 

comunicá-las acerca dos momentos 

de diálogos, bem como para definir 

a agenda dos mesmos, previamente; 

- Elaborar documento assinado pelo 

secretário de Educação e enviado às 

escolas do Projeto Formoso “A”, 

liberando as professoras nos dias de 

encontro, bem como garantindo o 
deslocamento das mesmas. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 

Nota-se que todas as situações-limite que surgiram no decorrer da pré-contratualização 

foram analisadas e refletidas, o que resultou em possíveis atos-limites. No entanto, o desejo de 

fazer a mudança acontecer ainda não foi suficiente para modificar a atual situação, uma vez 

que a transformação não depende de apenas uma parcela do grupo, mas sim de todo o 

coletivo, a fim de respeitar a hierarquia que prevalece nos órgãos públicos. 
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V CAPÍTULO: A VOZ DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

CAMPO 

 

Neste capítulo apresentamos a opinião, o pensamento e as reflexões das professoras 

das turmas de Educação Infantil que atuam no Projeto Formoso “A”, no ano de 2018. Para 

tanto, continuamos a refletir sobre cada um dos diálogos, tendo como respaldo os ideais 

freirianos (FREIRE, 1987, 1992, 1996) que versam acerca das situações-limites e dos atos- 

limites. 

 

Agir, refletir e agir novamente, diante das situações que surgiram no decorrer dos 

diálogos só foi possível por se tratar de uma pesquisa-ação existencial, já que a mesma prima 

por compreender e contribuir no processo de mudança de algo que incomoda um determinado 

grupo, em nosso caso, o grupo de professoras da EIC do Projeto Formoso “A”, em Bom Jesus 

da Lapa, Bahia. 

 

Ao longo do ano de 2018, dialogamos com as professoras da EIC das escolas do 

Projeto Formoso “A”. Devido a alguns entraves, como a liberação de combustível para o 

transporte escolar, reformas dos prédios escolares, greve dos caminhoneiros, bem como os 

festejos em prol da Copa do Mundo 2018, os diálogos foram limitados. Contudo, mesmo 

cercados de angústias, os encontros se deram em cada uma das escolas do perímetro de 

irrigação. 

 

Assim, serão apresentados recortes do Diário de Itinerância, referentes a cada um dos 

diálogos, sem avaliarmos os mesmos, mas sempre nos ancorando nos dizeres de Paulo Freire 

(1996), quando tece pensamentos acerca da importância da escuta. Visto que a escuta sensível 

se fez presente em todas as etapas da pesquisa. Ele nos lembra que 

 

escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de 

cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade 
permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao 

gesto do outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, 

que escutar exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala. 
Isto não seria escuta, mas auto-anulação (FREIRE, 1996, p. 119). 

 

Assim, diante de uma escuta sensível, atenciosa e melindrosa, respeitando os 

posicionamentos de cada professora, sem julgá-la, e tampouco condená-la, por quaisquer 

observações apontadas, foi possível sintetizar algumas informações que se destacaram no 

transcorrer dos discursos. É importante frisar que o objetivo dos diálogos não foi estudar 
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nenhuma temática predefinida pela pesquisadora antes de estar com as partícipes. Todos os 

diálogos foram pensados mediante necessidades percebidas nos encontros anteriores. 

 

Nesse viés, a princípio, trazemos o Plano de Ação, o qual conduziu a realização de 

cada momento, como se pode notar abaixo: 

 

 

 
Quadro 8: Plano de ação – diálogos com as professoras. 

 

O QUÊ? COM QUEM? ONDE? QUANDO? DURAÇÃO 

Diálogo 

I 

Professoras da EIC do 

Projeto Formoso “A” e 
pesquisadora 

Centro Educacional 

Formoso “A” – 
Setor 33 

 

28/02/2018 
 

≈ 2h 30min 

Diálogo 

II 

Professoras da EIC do 

Projeto Formoso “A” e 
pesquisadora 

Núcleo Educacional 

Formoso “A” – 
Setor 14 

 

23/03/2018 
 

≈ 2h 30min 

 
Diálogo 

III 

Professoras da EIC do 

Projeto Formoso “A”, 

coordenadora da 

EMACS – Setor 04 e 
pesquisadora 

 

Escola Municipal 

Engenheiro Marco 

Souto – Setor 07 

 
 

09/05/2018 

 
 

≈ 2h 30min 

 

Diálogo 

IV 

Professoras da EIC do 

Projeto Formoso “A” e 

pesquisadora 

Escola Municipal 

Antônio Cardoso 

dos Santos – Setor 

04 

 
08/06/2018 

 
≈ 2h 30min 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Os quatro diálogos que se sucederam, em companhia das professoras da EIC do 

Projeto Formoso “A”, possuíam algumas características em comum, dentre elas, a 

receptividade em cada uma das escolas visitadas. O apoio que nos faltou, por parte da 

Secretaria Municipal de Educação, como a liberação do transporte, foi superado pela calorosa 

recepção em cada unidade de ensino. Todas as escolas nos receberam com um delicioso café 

da manhã e com um ambiente organizado, exclusivamente, para o grupo. 

 

Para que cada diálogo acontecesse, a pesquisadora deslocou-se cerca de 20 km da 

cidade até a portaria13 (único ponto de parada, na beira da rodovia, que dispõe do serviço de 

mototáxi). De lá, foi de mototáxi até a escolas dos setores 33, 14, 07 e 04, percorrendo cerca 

de 10,5 km, 6 km, 4 km e 10 km, respectivamente, nos dias agendados. Isso retrata a realidade 

de algumas professoras que residem na cidade e não dispõem de transportes próprios para se 

 

13 Portaria é cada entrada/acesso para as comunidades que compõem o Perímetro de Irrigação. 
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deslocar até aos seus locais de trabalho, tendo que optar, muitas vezes, por caronas, visto que 

o horário dos transportes coletivos nem sempre coincidem com o horário de início das aulas. 

 

 

1º diálogo: Pesqui- 

sadora e professoras da EIC 

– Projeto Formoso “A”. 

 
Na manhã do dia 28 

de fevereiro de 2018, após 

convite enviado para as 

quatro escolas situadas no 

perímetro de irrigação, pela 

SEMED, convocando as 

professoras da EI para um 

diálogo, reunimo-nos no 

Imagem 2: Centro Educacional Formoso “A” – Setor 33. 
 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (fevereiro de 2018). 

Centro Educacional Formoso “A” – Setor 33, a fim de esclarecermos algumas inverdades 

sobre o encontro agendado que vinham rondando tais profissionais. 

 

Acomodadas na sala dos professores, enquanto as colegas não chegavam, o diálogo se 

dava entre a pesquisadora e a coordenadora da unidade escolar, sobre a angústia da mesma 

acerca da organização e, a posteriori, da orientação dos planejamentos para a EI. As 

professoras da EI dessa unidade estavam em planejamento e, por vezes, solicitavam ajuda da 

coordenadora que, prestativa, lhes atendia. 

 

No horário previsto, às 9h e 30min, o diálogo se iniciou e, por se tratar de um grupo 

conhecido, visto que a pesquisadora também faz parte do mesmo, as apresentações dos 

membros não se fizeram necessárias, de início. Assim, após a acolhida, as 13 professoras, 

uma coordenadora e uma vice-diretora foram indagadas se sabiam o objetivo daquele 

encontro. Duas colegas acreditavam na possibilidade de a pesquisadora ter retornado dos 

estudos e, novamente, estar prestando serviços para a SEMED, o que fora devidamente 

esclarecido. E a maioria das colegas disse que foi comunicada apenas que teria uma reunião 

na escola do Setor 33, sem mais detalhes. 

 

A coordenadora pedagógica da referida instituição disse que recebeu uma ligação da 

SEMED, perguntando sobre a disponibilidade de receber um grupo para uma reunião sobre a 
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Educação Infantil. Acreditou que seria um momento para alinhar as ações da rede, esta 

também afirmou desconhecer o vínculo do diálogo com a pesquisa em foco. Neste momento, 

foi sinalizado o porquê do diálogo, bem como a quem estava sendo oferecido, professoras da 

EI, e, prontamente, a coordenadora e a vice-diretora se retiraram da sala e ofereceram ajuda, 

caso necessitássemos. 

 

A fim de adentrarmos na temática a ser desenvolvida naquela manhã, foi feita a 

apresentação da proposta de trabalho, Grupo de Estudo, com a apresentação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), lido e discutido detalhadamente, no coletivo, e 

assinado por todas as presentes. 

 

Após a assinatura do termo, as colegas trouxeram em pauta questões relacionadas à 

logística dos encontros e, como afirmado pela SEMED, foi repassado às mesmas que: 

 

• A SEMED liberaria as professoras, quantas vezes fossem necessárias, para 

discussão com a pesquisadora, em instituição campesina e/ou qualquer outro 

lugar acordado com o grupo; 

 

• A SEMED repassaria o calendário com a data dos encontros, previamente, para 

todas as escolas; 

 

• A SEMED providenciaria um transporte para fazer o deslocamento das 

professoras da EI das suas unidades de ensino, rumo à escola sede e aguardaria 

até o término do diálogo para, novamente, conduzir as mesmas às suas 

unidades de origem. 

 

É interessante frisar que, por mais que a SEMED tenha prometido providenciar o 

transporte para condução das professoras, neste primeiro encontro ainda não foi possível, 

devido à não liberação de combustível para nenhum carro da rede municipal. Isso refletiu em 

um déficit de aproveitamento, por parte das crianças e professoras, uma vez que os motoristas 

dos transportes escolares estavam paralisados e, consequentemente, as professoras 

retornariam às suas unidades de ensino por meio de caronas e/ou transportes coletivos, pois 

lecionam no contraturno. Assim, teriam que se ausentar do diálogo antes do previsto. 

 

Ainda em prol do alinhamento das futuras ações, as colegas sugeriram rever o horário 

de início, uma vez que trabalhavam no turno oposto e, por estarem distantes das suas escolas, 
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isso comprometeria as suas chegadas em tempo hábil. Assim, propuseram o início do diálogo 

para às 8h, pois faziam questão de participar das discussões, porém de modo que não viesse a 

comprometer as turmas com as quais lidavam à tarde. 

 

Com o olhar já direcionado, o grupo foi conduzido a refletir sobre as seguintes 

indagações: Vocês escolheram estar na EIC ou foi esta a etapa que lhes foi oferecida? Qual o 

vínculo que vocês têm com a mesma? Destas indagações, obtivemos diversas respostas 

coletivas, pois as professoras complementavam as falas umas das outras. Cabe destaque, pois, 

às que seguem abaixo: 

 

Eu escolhi estar na EI, tô porque quero. Me foi dada a oportunidade de 
estar em outras localidades [risos], mas eu não quis. Tô porque quero, 

porque acho que ainda são os melhores alunos para lidar. Porque as outras 

modalidades estão cruéis. Crueldade por crueldade, nós aguentamos [a] dos 

pequenos [riso coletivo] (Diálogo coletivo). 
 

Eu já tinha trabalhado lá no início [início de carreira], e voltei agora... e por 

mais que/ Podemos dizer que tá melhor, mas a diferença hoje está bem 

maior, a forma de lidar, são muitos pontos que demandam cuidado, atenção, 
mais redobrado mesmo (Professora Maria Antônia). 

 

Meu caso também é porque gosto (Professora Maria da Paixão). 
 

Eu trabalhei um tempo, depois fui para o Fundamental II, já tem dois anos 

que eu tô na EI, tô gostando... É difícil? É! Não é fácil, não. [...]  
Trabalhoso! Você fica 4h e 20 minutos dentro da sala de aula com os 

alunos, sem respirar, por causa da questão do cuidar, né? (Professora Maria 

Augusta). 
 

Diante desses pensamentos, o grupo teceu inúmeros comentários acerca da 

dependência da criança, em tempo constante, devido à sua pequenez e aos entraves que 

permeiam uma instituição que tem um público bastante variável, quanto à idade das crianças e 

estudantes. Outros pontos, como o reconhecimento da família, do brincar pelo brincar, do 

brincar excessivo na EI, foram mencionados e geraram discórdia entre alguns pensamentos 

elencados. Enquanto algumas professoras questionavam o brincar excessivo das crianças de 

04 anos, julgando ser reflexo da falta de limites nas turmas de crianças de 03 anos; outras 

profissionais sustentavam o valor do brincar e da ludicidade. 

 

Na fala abaixo ficou evidente o pensamento da professora Maria Augusta, que atua em 

uma turma de I Período (crianças com 04 anos de idade): 

 

Já tem dois anos que estou no I Período. Então, assim, esses meninos 

quando vêm do Maternal, porque o Maternal é mais para interagir, quando 
eles chegam no I Período, há uma dificuldade imensa, porque querem 
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continuar no mesmo ritmo que vieram do Maternal. Gente, e eu penso da 
forma de “Maria Clara”, esse negócio de brincar, brincar, brincar com 

menino, tem hora... eu mesma estou no I Período e sinto essa agonia, você 

não tem noção! O menino já chega com o brinquedo na mão, só sabe dizer 

“Tia, não está na hora de brincar, não? Tia, a gente não vai brincar hoje, 
não?”. É aquela agonia, então, eu acho que desde o Maternal eles já têm 

que vir com aquela rotina: hora de brincar, hora de fazer tarefa (Professora 

Maria Augusta). 
 

Outra questão que gerou polêmica foi o envio ou não de atividades para serem feitas 

em casa, pois, segundo o grupo, os pais cobram procedimentos voltados para a escolarização 

das crianças da EIC. E alguns pais exigem atividades para serem feitas em casa, enquanto 

outros sequer abrem o caderno da criança. 

 

Ainda nesta manhã, porém com ênfase na EC, foi salientado, pelo grupo, que a escola 

do campo não tem conseguido formar cidadãos capazes de adentrar no Ensino Superior, visto 

que na rede pública, desde a EI, a criança brinca, enquanto na rede privada, ela estuda e 

aprende a ler bem pequena. 

 

 

2º diálogo:  pesqui-sadora 

e professoras da EIC – Projeto 

Formoso “A”. 

 

Aos 23 dias do mês de 

março, quase um mês após o 

primeiro diálogo, aconteceu 

mais um momento de 

conversa com as docentes da 

EIC, do perímetro de 

irrigação, desta vez,  no 

Núcleo Educacional Formoso 

Imagem 3: Núcleo Educacional Formoso “A”- Setor 14. 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (março de 2018). 

“A” – Setor 14. Como combinado anteriormente, o mesmo fora marcado para às 8h; contudo, 

devido ao acesso dificultoso à escola, o início se deu às 8h e 40min. 

Cabe salientar que, mais uma vez, a SEMED não disponibilizou o transporte garantido 

à pesquisadora e às professoras, para melhor acesso aos locais de encontro. Assim, a 

pesquisadora, a fim de honrar o seu compromisso e estar na escola no horário previsto, 
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necessitou pegar dois transportes, enquanto algumas docentes contaram com a solidariedade 

de colegas e/ou caronas avulsas, o que refletiu no horário de início do diálogo. 

 

Nesse encontro, contamos com a presença de nove docentes das escolas dos setores 07 

e 14. As docentes dos setores 04 e 33 não compareceram nem justificaram sua ausência até o 

presente momento. Vale frisar que, embora a presença de todas seja válida, a ausência de 

algumas não comprometeu o desenrolar das discussões. Nesse dia, tivemos a presença de duas 

novas professoras, as quais tiveram acesso ao TCLE: uma fez a leitura e o entregou no mesmo 

dia, a outra ficou de entregar em outro momento, após leitura cautelosa do escrito. 

 

Com o auxílio de slides, iniciamos os estudos socializando com o grupo o registro 

referente ao I Diálogo, com a intenção de que as colegas sugerissem o acréscimo, a retirada 

e/ou a alteração no texto apresentado. Em tom de graça, a turma sorria quando identificava a 

fala expressiva de alguma de nós em destaque no texto. Não houve sugestão de retirada nem 

de modificação, apenas o acréscimo sobre uma temática abordada, porém não especificada 

por uma determinada colega. 

 

Mais adiante, iniciamos as discussões acerca da EIC, partindo do artigo intitulado de 

Educação Infantil no Campo e os Avanços no Aspecto Legal: reconhecimento da educação 

como direito social para as crianças camponesas, da autoria de Moreira, Rosa e Oliveira 

(2017). É importante lembrar que a escolha desse artigo se deveu às discussões do primeiro 

diálogo e, também, pelo fato de os autores do mesmo serem professores na cidade de Bom 

Jesus da Lapa, tanto na UNEB, como no IFBaiano, e se aproximarem bastante da nossa 

realidade. 

 

Assim, o estudo do referido artigo foi de modo compartilhado. Sem leitura prévia, ou 

seja, a discussão se deu no decorrer da leitura e exploração do texto, para melhor 

aproveitamento do tempo a nós dado. A primeira parte deste, cujo título é “Educação Infantil 

no Contexto do Campo: breve percurso histórico”, de cunho descritivo, serviu de orientação e 

para relembrarmos alguns fatos que antecederam a atual organização da Educação Infantil, 

tanto na sede, como em espaços campesinos. 

 

Indagadas sobre a organização de políticas públicas que assistem à EI, em se tratando 

da diversidade de crianças que compõe a infância brasileira, algumas falas se destacaram, 

quando foram apontadas as possíveis disparidades que perpassam a primeira etapa da 

Educação Básica, dentre elas: 
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A realidade, por exemplo, de uma escola indígena não é a nossa realidade, 
né? A realidade de uma escola do meio urbano não é a realidade de uma 

escola do meio rural, né? ...do campo. Então, por isso que eu acho que deve 

ter uma separação aí. Meu ponto de vista até então, por onde eu entendi, 

tem que ter uma separação nos documentos, né? Porque, os quilombolas  
têm toda uma história, e... eu acredito que deve ser separado (Professora 

Maria Clara). 
 

Na sede, as crianças estudam em creches que são toda equipada para a EI, 
na zona rural elas estudam na escola comum. Então, até a rotina a gente 

tem que adaptar. Porque a gente pega a rotina de uma creche e não tem 

como a gente aplicar na rotina da EI daqui da zona rural, que é 
completamente diferente. Então, eu também penso assim, que teria que ser 

diferente. Não sei. Pelo menos em alguns aspectos (Professora Maria 

Joaquina). 
 

Essa semana mesmo, a gente recebeu uma rotina da ProInfância da 09 

(Agrovila 09 – referente a um município vizinho). E a coordenadora nossa, 

ela falou: “olha, gente, vou dar aqui como modelo e vocês adaptam à 
realidade de vocês”. Aí eu olhei assim... o que que tem a ver com a minha 

realidade essa rotina? Aí tem a hora do brincar, tem a hora do parquinho, 

tem a hora da sala de vídeo... parece... lá na ProInfância. Menino, é a hora 

de tudo que lá tem. Eu falei: E eu... como é que eu vou fazer essas horas? 
[riso coletivo] E tem a hora até do refeitório, parece... [...] É, meninas! É 

incrível, tem hora de tudo! [...] Até que a gente tenta improvisar... 

(Professora Maria Clara). 
 

[Sobre o “Amém” a tudo o que perpassa a EC] Surge a partir daí [referente 
ao fato de estarmos nos reunindo, mesmo quando a SEMED não colabora 

com o transporte para o deslocamento das professoras, outrora prometido], 

porque o certo seria não comparecer ninguém, mas a gente também tenta 
fazer a nossa parte, mesmo sem eles fazerem a parte deles (Professora Maria 

Pia). 
 

Na segunda parte do artigo, intitulado de “Educação Infantil no Campo como Direito 

Social Fundamental: avanços e perspectivas a partir de 1988”, o destaque se deu às muitas 

opiniões acerca do fechamento de escolas do campo, sem aviso prévio, tanto para as famílias 

do entorno da escola, como para os profissionais que lá atuavam. Algumas professoras que 

atuaram, em anos anteriores, na escola do setor 19 — fechada, sem aviso prévio, em 2018 —, 

demonstravam não compreender o porquê de tal ação, visto que nada que lhes foi dito fizesse 

sentido. 

 

Alguns pensamentos, relacionados com a nucleação das escolas, foram sinalizados 

após a discussão do trecho abaixo, recortado do artigo em pauta: 

 

A resolução CNE/CEB nº 2, de 2008, destaca que a educação infantil no 

meio rural não pode ser ofertada na mesma sala do ensino fundamental, nos 
casos de classes multisseriadas. Diz também que quando houver nucleação 

das escolas do campo as unidades de educação infantil não podem ser 
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inseridas nesse processo, haja vista que essas crianças não podem utilizar o 
transporte escolar, obrigando os municípios a manterem unidades de 

educação infantil nas comunidades onde residem as crianças (MOREIRA; 

ROSA; OLIVEIRA, 2017, p. 174-175). 
 

Diante do trecho elencado, as professoras sinalizaram alguns dos seus pensamentos: 

 
Você quer que o seu filho estude em duas séries? Ele vai aprender o quê? 
“Cê” quer que o seu filho de 6º ano estude junto com o do 7º ano, e 3º ano 

junto com o do 4º? E os pais acabam concordando (Professora Maria 

Joaquina). 
 

Talvez na comunidade mais longe, porque não tem tanta escolha assim, eles 

[os pais e líderes comunitários] se juntam mais para lutar. Aqui no Projeto, 

não. [...] Ali na Portaria mesmo, passa o carro do 14, passa o carro do 07, 
passa o carro da CSB, passa o carro da Agrovila 02... e Lapa, viu? E ano 

passado ainda passava o do 19 (Professora Maria Clara). 
 

Se o carro quebra, o pai prefere tirar daqui da escola e levar todo dia na 

pista, pra estudar na Lapa, do que pegar o transporte e trazer aqui na 

escola, porque o carro quebrou (Professora Maria Pia). 
 

Agora não é só nas comunidades do Projeto, não. Lá na 02, no eixo da 02, 

eu fiquei pasma. A mãe mandou o menino pra cá. Lá do eixo para a 02, o 

carro não gasta 5 minutos, aí o menino, é até meu aluno, desse tamanhinho, 
ela manda pra cá. [...] Gasta esse tempo todo para vir. [...] Ele agora vai 

rodar por aqui, por conta do número de alunos, e só vai chegar lá 12h 

40min com os meninos... elas disseram que não tem problema, não. 

Chegando em casa, tá certo [risos] (Professora Maria Inocência). 
 

Diante das discussões, ficou evidente que as professoras da EIC, do Projeto de 

Irrigação e das escolas situadas nos setores 07 e 14, enxergam as inúmeras diferenças que 

cercam a Educação do Campo — independentemente da etapa, Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio — em relação à Educação urbana. Diante da seguinte fala do 

governador Melo Viana (1926 apud ARROYO, 1982, p. 02), 

 

para um grande número de crianças, especialmente nas populações rurais, 

tem o ensino primário a finalidade exclusiva de alfabetização. A estas 

populações entregues aos trabalhos dos campos, à lavoura e à criação, a 

outros misteres onde não é exigida grande cultura intelectual, basta-lhes que 
saibam ler, escrever e contar, 

 

a Professora Maria Pia sinaliza que 

 
continua sendo assim, as cidades são como se fossem para os filhos de 

burgueses e a fala da escola do campo é como é: filhos de zona rural é para 

crescer, estudar e trabalhar na roça. 
 

Outras professoras acrescentaram como se segue: 
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E os burgueses da zona rural levam os filhos para a cidade, desde 
pixucutinho, já bota o bichinho na van (Professora Maria Joaquina). 

 

Mas aí é porque o pai não quer aceitar essa realidade [referente à qualidade 

da EI campesina], e é o certo. Tem que lutar por uma melhoria (Professora 

Maria Inocência). 

 

 

 
Enfim, este encontro abarcou também o fechamento de duas escolas, nos dois últimos 

anos — escolas dos setores 09 e 19 — em 2017 e 2018, respectivamente, bem como sobre a 

possibilidade de fechamento da escola do setor 07, em 2019. Por se tratar de uma comunidade 

formada por sujeitos itinerantes, nômades, não há uma associação que lute em busca dos seus 

direitos, dos direitos dos estudantes, bem como dos profissionais da Educação. 

 

Além disso, foi sinalizado que há carências de estudos acerca de como lidar com 

situações que envolvem a sexualidade das crianças pequenas. Como reagir, como intervir, até 

onde se pode conversar sobre o assunto sem ferir a inocência das crianças, são indagações que 

nunca foram discutidas nas formações ministradas aos professores de Bom Jesus da Lapa e 

que ficaram evidentes ao longo do diálogo. 

 

Ao término deste reencontro, no qual as inquietações foram, mais uma vez, 

assanhadas, fomos conduzidas ao café, que, em mesa farta, acolheu a cada uma de nós. Após 

o término oficial do diálogo, uma professora pediu para que a pesquisadora perguntasse na 

Secretaria Municipal de Educação se esta possuía algum documento que orientasse a 

condução dos momentos com as crianças, bem como a seleção de conteúdos a serem 

trabalhados, visto que os módulos ainda não chegaram na escola. Recuada, pediu que eu não 

citasse o seu nome nem comentasse com as demais colegas que estavam ali presente. 

 

3º diálogo: 

Pesquisadora e  professoras 

da EIC – Projeto Formoso 

“A”. 

 

Em 09 de maio de 

2018, realizou-se o Diálogo 

III com as professoras da  

EIC do Projeto Formoso 

Imagem 4: Escola Municipal Engenheiro Marco Souto 
 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (maio de 2018). 
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“A”. Desta vez, reunimo-nos na Escola Municipal Engenheiro Marco Souto, situada no Setor 

07, onde fomos muito bem recebidas. 

 

Uma sala ampla e arejada, carteiras em semicírculo, um ventilador e um datashow 

foram disponibilizados para o nosso conforto. Nessa manhã, contamos com a presença das 

professoras das escolas dos setores 04, 07 e 14 — Escola Municipal Antônio Cardoso dos 

Santos, Escola Municipal Engenheiro Marco Souto e o Núcleo Educacional Formoso “A” — 

Setor 14, respectivamente. 

 

É interessante frisar que, neste encontro, além das professoras que atuam em salas de 

aula, tivemos a presença da coordenadora da escola do setor 04. Por mais que o convite tenha 

sido exclusivo para quem está em sala, ou seja, apenas professores/as, a mesma compareceu, e 

a pesquisadora só soube do seu cargo durante o diálogo, não fazendo mais sentido o convite à 

retirada da mesma. 

 

Como de práxis, o nosso diálogo estava marcado para às 8h e, em respeito às 

limitações e imprevistos que permeiam o percurso até a chegada na escola, o mesmo iniciou- 

se alguns minutos depois. 

 

Após as boas-vindas a todas, houve o compartilhamento do registro do Diálogo II, 

com a intenção de fazermos as alterações que o grupo julgasse viável. Nessa manhã de quarta- 

feira, nenhuma sugestão foi feita, apenas uma nota de esclarecimento, qual seja: 

 

Posso falar em nome das minhas colegas do Setor 04 que nós não soubemos 
desse encontro (Professora Maria da Paixão). 

 

Pensamos até que era o segundo (Professora Maria Joana). 
 

Diante do esclarecimento, outras questões foram levantadas, como a assinatura do 

TCLE, bem como da ficha com informações pessoais e profissionais das pessoas envolvidas 

na pesquisa, que algumas professoras ainda não haviam preenchido. 

 

Seguindo a pauta proposta para a realização do Diálogo III, foi levantado um leque de 

questionamentos. Cabe destaque o seguinte: o que vocês pensam sobre as formações 

continuadas ofertadas no município de Bom Jesus da Lapa, para os professores de Educação 

Infantil? Para respondê-lo, vários foram os passeios, por entre a Educação ofertada às crianças 

da sede e às crianças do campo, dando ênfase maior aos módulos adotados para a primeira 

etapa da Educação Básica. 
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A diferença já começa por aí também, o pessoal da sede já está trabalhando 
[com os módulos], já estamos em maio, e até agora, nada! (Professora  

Maria Rosa). 
 

Ano passado, nem os diários do Infantil a gente teve, a gente passou o ano 
todinho sem diário. Este ano, uma altura dessas, o diário não chegou! Eu 

acho o diário, o diário, de suma importância. Então, eu vejo que, hoje, Bom 

Jesus da Lapa não dá prioridade ao Infantil, não. Assim, eu falo pelo 
Infantil, porque a gente tá tratando do Infantil. Eu acho que a prioridade 

dos municípios deveria ser o Infantil, porque a base está no Infantil. E ano 

passado os diários vieram de todas as modalidades, e o Infantil eu terminei 

o ano sem diário, na primeira vez, na história do trabalho, no município, foi 
o primeiro ano, e ninguém justificou para mim (Professora Maria Clara). 

 

Cíntia, é... em relação aos módulos do Infantil, eu acho muito pobre [...] 

Mas este ano mudou os módulos do Infantil, não é mais o Buriti, né?[...] É o 

mesmo módulo, com pouca reformulação. [...] É, a capa foi reformulada 
mesmo. Mas o que tem dentro é praticamente a mesma coisa (Diálogo 

coletivo). 
 

Eu vejo que é uma ajuda, por questão de material, às vezes na escola não 
tem uma xerox ou não dá tempo você passar... por mais que você trabalha a 

ludicidade, uma brincadeira... os pais querem o escrito, apesar da gente 

achar que o módulo é pobre, é uma ajuda para a gente não tá dependendo 

de material, porque muitas vezes a escola não tem (Professora Maria da 
Paixão). 

 

Quando eu coloquei pobre [referente ao módulo], foi em relação ao que ela 
colocou sobre o módulo. Depende do módulo e depende do contexto, agora  

é uma dependência que nós adotamos e tentamos colocar em nós 

professores, porque os pais em si, eu falo pela a minha turma, eu reclamo 

direto lá na escola, eu tenho 21 alunos de manhã e vem 14 com tarefa sem 
fazer, eu tô lá com o relatório [...] e quando vem com a tarefa feita, é feita 

pelo pai, pela mãe ou pela tia. E a relação do pobre do módulo é também 

pela exigência da Secretaria de Educação, igual agora: vem Cantinho da 
Fantasia, Cantinho da Maquiagem, Cantinho da Matemática, Cantinho não 

sei de quê, pra quê? E eu ainda questionei assim: e aonde é que vai ficar a 

bendita poluição visual? [...] Então, tem que fazer uma sala sextavada, né? 

Pra caber tanto cantinho dentro da sala... porque só quatro cantinhos não 
dá, não (Professora Maria Pia). 

 

Este ano o módulo está interessante. Eu tô gostando do módulo. Ele veio 
mais adaptado para a realidade do campo. [...] Ele está bom, mas assim, 

não mudou muita coisa não. Segundo eles, é para a realidade campesina 

mesmo, tinha questão de praias, questão de cidades, que não era condizente 

com a realidade do campo... Só que tem lá para trabalhar com as 
Olimpíadas, né? [riso coletivo] E esse ano é ano de Copa, então deveria ter 

vindo para trabalhar com a Copa... (Professora Maria Clara). 
 

Agora eu fiquei com dúvida em uma questão, porque o módulo que eu estava 

olhando é do Maternal... e tem atividades no módulo que o menino já está 
vendo vogais, numerais, associando quantidade ao número... Eu falei: eu tô 

é atrasada! [risos coletivo] (Professora Maria Joaquina). 
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Além das disparidades presentes no módulo, sinalizadas por professoras que tiveram 

contato com o mesmo noutros espaços, visto que para as escolas do campo os mesmos ainda 

não foram enviados, uma crítica foi feita especificamente ao Plano Anual disponibilizado pela 

Secretaria Municipal de Educação, como é afirmado abaixo: 

 

A gente recebeu o Plano Anual. A crítica que eu faço é que até agora 
ninguém sentou com a gente, nem formação para discutir o que está ali, no 

Plano Anual. Tem algumas coisas que chegam a ser contraditórias, com a 

realidade, no caso, com o I Período, né? Tem algumas atividades que 
parecem que foram tiradas de outra série, de menino que já domina a 

leitura e foi jogado lá, sabe? (Professora Maria Joaquina). 
 

Outras colegas acrescentaram que se sentem perdidas sem saber a quem/que dar 

ouvidos. Ao Plano Anual proposto pela SEMED, no mês de maio, com recortes da internet? 

À Base Nacional Comum Curricular, já aprovada e levemente discutida? Aos pressupostos da 

editora Moderna, cujo módulos ainda não chegaram até às escolas do campo? 

 

Não tem uma definição do que que o menino tem que aprender no I Período. 

Aí você fica igual uma barata tonta, trabalho isso, trabalho aquilo, será que 
estou certa, será que estou errada? Porque não é definido, parece que não 

se importam muito... não definem as habilidades que os alunos têm que ter 

no I Período, no II Período... e aí a professora da série seguinte vai criticar, 
de acordo com o que ela acha (Professora Maria Joaquina). 

 

Diante das inquietações que surgiram, o rumo do diálogo tomou outro sentido, ao se 

relatar sobre o descaso em relação à Educação do Campo, quando a mesma é posta em 

segundo plano e deixada à mercê da boa vontade daqueles que pouco a enxergam. Em um 

dado momento, as professoras esclareceram quem são as crianças que frequentam as escolas 

do perímetro de irrigação: 

 

Aquela característica de criança do campo, eu acho que não tem (Professora 

Maria Joaquina). 
 

Elas têm muito acesso a supermercados, padarias, ao movimento. Eu acho 
que a questão do campo mesmo, em si, é um pouco diferente daqui do 

Projeto (Professora Maria Clara). 
 

Parece que elas não residem no campo, é uma coisa desconhecida pra  

elas... acham que o campo é onde tem fazendas... aqui elas têm muito acesso 
a tecnologia e vêm de muitas cidades, já que a maioria não nasceu e criou 

aqui. Essas de agora [as crianças da EIC] podem até ser, mas têm muitos 

chegantes (Diálogo coletivo). 
 

O Projeto Formoso “A”, de acordo com a Professora Maria Clara, foge dos preceitos 

de uma comunidade tradicional campesina, pois ninguém cria raízes, quem habita tal local é 

nômade e troca de moradia muitas vezes durante o ano. Diferentemente de outras 
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comunidades, onde é bem comum se referir a alguém como “filho de Fulano” ou “neto de 

Beltrano”. A Professora Maria Eduarda, por sua vez, trouxe em pauta a organização familiar 

das crianças do Projeto Formoso “A”, que grande parte morava com avós, ou só com a mãe, 

ou só com o pai. Raramente, há famílias de cunho tradicional, como é bem típico em 

comunidades mais isoladas. A Professora Maria Inocência acrescenta: 

 

Quem é filho do produtor, do dono do lote, é uma coisa. O empregado do 
chefe, do dono do lote, a vida dele já é bem agitada. É aquele salário mesmo 

só para se alimentar... Essa questão de lanche, de higiene, é bem diferente. 

O filho do produtor fica... ah, hoje a minha mãe me levou lá não sei aonde, 

me levou para a Lapa, me levou no parquinho, me levou no circo, e o outro 
fica lá olhando... nem sabe o que é. 

 

O lanche mesmo, fica visível no Maternal... quem é o do patrão, traz três, 

quatro tipos de lanche; e quem é do peão, traz a banana, uma bolacha 

(Professora Maria Rosa). 
 

Cada lugar tem uma história, e aqui, não. Aqui um fala de um jeito, outro 

fala de outro. Um é do Ceará, outro do Pernambuco... Aqui no Projeto é 

uma mistura terrível, eles não criam raízes, poucas famílias têm raízes. 
Pernambuco predomina aqui (Diálogo coletivo). 

 

A Professora Maria Hilda acrescentou que a dinâmica de funcionamento do Projeto 

Formoso “A” sofreu alterações, o que reflete na não fixação dos trabalhadores na 

comunidade, necessitando migrar de setor em setor, quiçá na cidade: 

 

Hoje, [os produtores] preferem colocar também empreiteiros, que vão lá, 

fazem o serviço e vão embora. Porque você não pode mais colocar dentro  
do seu lote. Eu digo isso porque sou dona de lote e sei como é que é. Se for o 

caso, com seis meses ele quer ter direitos. 
 

Este terceiro diálogo encerrou-se com a incerteza sobre a real identidade do povo que 

vive, mesmo que oscilando, nos diversos setores do Projeto Formoso “A”. 
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4º diálogo: pesquisadora 

e professoras da EI do Projeto 

Formoso “A”.O quarto e último 

diálogo aconteceu no dia 08 de 

junho de 2018, na Escola 

Municipal Antônio Cardoso dos 

Santos, no Setor 04 do Projeto 

Formoso “A”. Neste, contamos 

com a participação de 

representantes da Escola 

 

Municipal Engenheiro Marco Souto 

e do Núcleo Educação Formoso 

“A”, setores 07 e 14, respectivamente. 

 
Imagem 5: Escola Mun. Antônio Cardoso dos Santos 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (junho de 2018). 

 

Para darmos início ao nosso diálogo, consideramos o poema intitulado de O Grito!, 

escrito por uma das professoras do grupo, após a realização do primeiro encontro, e refletido 

por todas. O poema, como pode ser percebido abaixo soa como um desabafo: 

 

O Grito! 

 
O meu grito ainda é tímido 

A minha voz ainda é trêmula 
Mas luto constantemente 

A todos mostro a minha bandeira... 

Sou guerreira 
Sou da luta 

E de luto estou... 

Estão matando, 
Diariamente, 

Aqueles a quem a vida educou... 

 

Sozinha nada posso, 

Sozinha não estou, 

Quem acredita na mudança, 

No poder que nasce com as crianças 
Há de se unir à minha luta... 

Que busca apenas o necessário 

O reconhecimento de todos sem distinção... 

Rumo a uma sociedade menos injusta 

E com maior nível de satisfação. 

 
O Estado não nos viu, 

A burguesia também não nos notou... 



101 
 

 

 

 

Aos poucos adentramos 
Mesmo humilhados 

Nos destacamos 
E nos fizemos ouvir... 

O grito já não é apenas de um ser 

Mas de um coletivo que visa mais, 

Mais direito de viver... 
 

Mulher, criança e camponeses 

Não são melhores que ninguém, 

Nem buscam ser superiores, 
Querem apenas ter direito aos mesmos direitos que os Senhores! (ASAS, 2018)14 

 

 
Quando a gente fala de Educação do Campo, a gente pensa a respeito dessa 

luta que está existindo agora, porque essa Educação voltada para o  

campo... ela não era notada, não era percebida. Então, quando fala “dessa 
voz trêmula, dessa timidez”, é quando nós que trabalhamos no campo 

começamos a perceber que tem que haver mudanças, que aquilo que a 

burguesia vê, justamente, não é o que se enquadra no que nós necessitamos, 
no que a nossa criança quer, no que a criança precisa aprender. E aí a 

Educação sempre foi voltada para aqueles de classes sociais mais 

privilegiadas. As mudanças foram poucas. E hoje, a gente trava essa luta, 
para que a Educação seja mudada e a cada dia haja um olhar diferente 

(Professora Maria Joana). 
 

Após a reflexão desse poema, retornarmos à nossa atenção ao relato do Diálogo III, o 

qual fez reacender a discussão sobre o uso dos módulos. Os mesmos, no encontro passado, 

ainda não haviam chegado. Neste encontro, porém, as professoras já haviam tido acesso aos 

mesmos, embora algumas ainda não os tivesse utilizando, diariamente. 

 

Se a gente for mesmo pegar ao pé da letra, para a gente querer que adapte o 

módulo para a nossa realidade, teria que fazer um módulo para cada setor. 

Em Serra do Ramalho [cidade vizinha], teria que fazer para cada Agrovila e 
teria que fazer para cada bairro da cidade. Então, eles repensaram o 

módulo, ele não está tão ruim como antes, não. Essa questão das 

Olimpíadas, sei lá, acho que é para trabalhar mais a questão de quantidade, 

questão de movimento... não as Olimpíadas em si. [...] Ele melhorou um 
pouco. A gente tem que pegar ele e ir selecionando, filtrando o que a gente 

pode trabalhar ou não, o que a gente pode aprofundar ou não, o que a gente 

pode acrescentar, tirar (Professora Maria Clara). 
 

Em relação à organização dos materiais didáticos propostos pelo Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD), quando sugerem materiais diferentes para as escolas da cidade e 

para as escolas do campo, o grupo acredita que deveria ser igual para quaisquer etapas da 

Educação, para que não se negue às crianças da cidade o direito de conhecer o campo, dentre 

outras realidades; nem às crianças do campo de conhecer realidades distintas da sua. 

 

14 Asas é o pseudônimo da professora que produziu o poema, em 30 de março de 2018. 
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Retornando ao módulo, foi sinalizado pela maioria que ele não tem uma sequência 

lógica de atividades. Nesse sentido, a Professora Maria Pia relembrou: 

 

Foi nesse sentido aí que eu falei que o módulo é muito pobre, eu ainda sou 

muito do tradicional, eu acredito que os livros não eram tão ruim assim. 

Eram melhores, porque vinha o conteúdo, a atividade... tipo como quando 
chegava em Português, vinha o conteúdo, a interpretação de textos, depois 

vinha gramática. Aí vinham várias atividades sobre aquele conteúdo, hoje 

não. Vem o nome do conteúdo, uma frase, duas ou três questões e acabou, já 
é outra aula. Ou um conteúdo totalmente diferente. 

 

Outro ponto em evidência no Diálogo IV foi o perfil do profissional que atua na 

Educação Infantil: 

 

Se a gente for falar em perfil, a gente vai criar um perfil que não existe. 
Porque um perfil ideal seria aquele professor que gosta de brincar, de  

pular, de correr... a gente faz porque está ali no conteúdo... a gente faz, 

muitas vezes, por obrigação, porque tem que fazer, mas dizer que você está 

lá correndo, brincando, pulando o dia todo com menino porque você gosta, 
não tem isso, não (Professora Maria Pia). 

 

Eu acho que um dos critérios é gostar. Porque se ela não gostar de criança, 

ela não levar jeito com criança, aí vai ser um desastre (Professora Maria 
Inês). 

 

Falar sobre o perfil de um profissional que atua tanto com crianças, como com aqueles 

que lidam com camponeses, não foi uma discussão simples. A priori, deu para perceber o 

quão desconsertadas as professoras estavam, mas aos poucos deixaram emergir algumas 

opiniões, como as salientadas acima. E chegamos à conclusão que, para a maioria das 

professoras, um bom profissional se constrói a partir do gostar, pois é a partir desse 

sentimento que as demais características se formarão. 
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VI CAPÍTULO: TEORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS DADOS: REFLEXÕES SOBRE 

OS DIÁLOGOS 

 
O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura 

com seu gesto a relação dialógica em que se confirma 

como inquietação e curiosidade, como inconclusão, 
em permanente movimento na História. 

(FREIRE, 1996, p. 136). 

 

Neste capítulo teceremos algumas reflexões desencadeadas a partir dos diálogos com 

as professoras da Educação Infantil, atuantes na comunidade Projeto Formoso “A”, em Bom 

Jesus da Lapa. Como Barbier (2007, p. 144-145) aponta, “uma pesquisa-ação chega ao fim 

quando o problema inicial é resolvido, se é que pode realmente sê-lo. Somente as pessoas 

ligadas podem por fim afirmá-lo”. Pelo fato de a pesquisadora principal ser um sujeito 

implicado na pesquisa, é possível afirmar, desde já, que a pesquisa atingiu o seu objetivo; 

contudo, algumas nuances despertaram novas indagações, o que propõe a continuidade do 

Grupo de Estudo, mesmo após toda a avaliação e teorização cá apresentada. 

 

Diante dos registros trazidos no Diário de Itinerância e compartilhados no capítulo 

anterior, foi possível destacarmos algumas situações-limites, bem como atos-limites, que 

conduziram as discussões que seguem. Nota-se que, por mais que tenhamos sinalizado a 

possível aparição de inéditos viáveis neste recorte da pesquisa, os mesmos não aparecem, 

visto que não foram percebidos ao longo dos quatro encontros. Acrescentamos ainda que as 

SL e os AL cá expostos foram pensados e organizados pelo coletivo. 

 

Assim, no quadro abaixo, daremos ênfase às questões que mais estiveram em 

evidência nos quatro encontros com as professoras. 

 

 
Quadro 9: Situações-limites e Atos-limites – Grupo de Estudo. 

 

DIÁLOGOS SITUAÇÕES-LIMITES ATOS-LIMITES 

 

 

 
I 

- Excesso de brincadeiras; 

 

- Cobrança dos pais em relação à 

escolarização das crianças, inclusive 

as da creche (com até 03 anos idade); 

 

- Disparidades na aprendizagem 

(leitura/escrita) nas instituições 

públicas e privadas; 

- Pensar uma rotina exclusiva para 

a EIC, que respeite os espaços 

disponíveis para a realização da 

mesma; 

 

- Dialogar, frequentemente, com os 

pais das crianças e esclarecer qual 

o real objetivo da EI; 
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- Turmas multisseriadas. 
- Solicitar da SEMED orientações 

acerca de como proceder, diante 

das crianças da EI, sejam do campo 
ou da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 
 

II 

- Ausência de rotina que respeite as 

especificidades do campo; 

 

- Carência de espaços físicos 

exclusivos para a EIC, nas escolas do 

campo; 

 

- Turmas multisseriadas; 

 

- Medo de perder alunos para escolas 

vizinhas, visto que transportes 

escolares de diferentes escolas fazem 

percursos semelhantes; 

 

- Falta de formações que orientem 

aos professores da EI a lidar com 

questões voltadas para a sexualidade; 

- Pensar uma rotina exclusiva para 

a EIC, que respeite os espaços 

disponíveis para a realização da 

mesma; 

 

- Equipar as salas para receber 

apenas crianças da EI, sem ter que 

as dividir com outras etapas, nos 

horários opostos; 

 

- Repensar as temáticas discutidas 

nas formações ofertadas pela 

SEMED; 

 

 

 

 

 

 
 

III 

- Falta de organização sobre qual 

documento seguir, durante os 

planejamentos (Proposta da SEMED, 

BNCC, Proposta da Moderna); 

 

- Módulos adotados pelo município 

para a EI; 

 

- Ausência de Diário de 

Acompanhamento; 

 

- Falta de proximidade/comunicação 

entre SEMED e professores; 

 

- Falta de identidade do povo que 

habita o Projeto Formoso “A”; 

- Dialogar, periodicamente e 

diretamente com os professores, 

não apenas com a equipe gestora 

(os técnicos da SEMED); 

 

- Rever a linha de pensamento da 

SEMED e da editora Moderna e 

buscar conciliá-las, se possível; 

 

- Criar um grupo de WhatsApp, 

caso não seja possível o diálogo 

presencial com regularidade; 

 

 

 

 

IV 

- Ausência de orientação sobre o 

manuseio do módulo, por parte da 

SEMED e da coordenação da escola; 

 

- Falta de alinhamento acerca de 

como organizar o planejamento, por 

parte da SEMED; 

 

- Falta de critérios na seleção dos 

professores/as da Educação Infantil, 

sede e campo. 

- Dialogar, frequentemente, com a 

Secretaria Municipal de Educação. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (junho de 2018). 
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No decorrer dos diálogos, por vezes, nós nos remetemos à questão que moveu essa 

pesquisa. Donas de olhares amplos e de uma escuta sensível, as professoras pesquisadoras, 

bem como a pesquisadora principal, elencaram algumas situações-limites, seguidas de atos- 

limites que, sendo desenvolvidos, conduzirão todos os sujeitos ao ser mais. A evoluir, a 

transformar o que não suportam em algo que não lhes firam. 

 

Pensar as professoras da EIC como sujeitos históricos e de direitos, inacabados e 

conscientes, é pensar nas mesmas como seres que podem e devem se enxergar diante de 

quaisquer adversidades, seres que podem ser mais, pelo simples fato de estarem sendo, de 

estarem em busca do que julgam merecer. Como frisa Freire (1987, p. 75, grifos do autor), a 

“busca do ser mais, porém, não pode realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na 

comunhão, na solidariedade dos existires, daí que seja impossível dar-se nas relações 

antagônicas entre opressores e oprimidos”. 

 

Nesse sentido, durante a teorização e a avaliação dos dados obtidos, no transcorrer dos 

diálogos, destacamos algumas categorias que o grupo deu mais evidência, como o excesso de 

brincadeira nas turmas de Educação Infantil e as suas consequências, positivas e negativas; a 

dificuldade em se trabalhar em turmas multisseriadas, no campo, independentemente da etapa; 

o cuidado em conhecer quem são as crianças com as quais têm lidado e, por fim, sobre a 

identidade indefinida do Projeto Formoso “A”, enquanto espaço campesino. 

 

 
6.1 Formação de Professoras da EIC e as brincadeiras 

 
Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão 

de mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com 

ele sobre a sua e a nossa. 

(FREIRE, 1987, p. 87.) 

 
De acordo com o Art. 9 da Resolução CNE/CEB nº 5 (BRASIL, 2009a, p. 99), “as 

práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter 

como eixos norteadores as interações e a brincadeira”. Assim, nota-se que a intenção da 

brincadeira é pensar ações, na EI, que despertem, instiguem, possibilitem a criança a vivenciar 

experiências que contribuam para o seu desenvolvimento pleno, por meio de atividades 

individuais e coletivas, que partam e/ou conduzam à sua superação. 
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Contudo, ao refletirmos sobre as angústias de algumas professoras, sobre até onde se 

pode brincar na Educação Infantil, quais as consequências o brincar pode trazer, ficou 

evidente que as mesmas temem: 

 

• O olhar dos/as professores/as do Ensino Fundamental I, caso as crianças 

cheguem na nova etapa sem dominar a leitura de palavras simples, ou pelo 

menos sem saber escrever o seu nome, visto que se dedicaram mais às 

brincadeiras, sem intenção de escolarização; 

 

• O olhar dos pais, quando esperam que aos filhos, ao adentrarem na escola, 

sejam apresentados as letras e os números, no primeiro ano escolar. 

 

É preciso considerar as palavras de Wörster (2015, p. 283), quando afirma que 

 
a principal forma de atividade para as crianças é a atividade de brincar. Isso 

significa que no brincar a criança desenvolve também seus processos 

mentais mais importantes, preparando a transição para novos e mais 
elevados níveis de desenvolvimento. Essa é a forma de desenvolvimento das 

crianças. 
 

Para que não haja dúvidas acerca de como e quando brincar, faz-se necessário pensar 

uma rotina exclusiva para as turmas de Educação Infantil do Campo, respeitando as suas 

singularidades, como a cultura, os espaços disponíveis, bem como a faixa etária, visto que 

para as mesmas são sugeridas modificações em propostas apresentadas às turmas do espaço 

urbano, que se dão em Centros de Educação Infantil, repletos de ambientes, previamente, 

pensados e organizados para receber crianças pequenas. 

 

No decorrer dos quatro diálogos com as professoras, por vezes, se falava na 

importância da rotina, a fim de a SEMED, bem como de as equipes gestoras de cada 

instituição, repensarem a organização e disposição de espaços, em muitos casos escassos, nas 

escolas do campo. O repensar da organização, durante a elaboração de uma rotina é de suma 

importância, pois as instituições de ensino, em foco, não recebem crianças apenas da EI, 

sendo necessário estender o olhar para as demais faixas etárias a utilizarem tal espaço. 

 

Silva, Pasuch e Silva (2012, p. 95) apontam que 

 
a organização do espaço e do tempo da Educação Infantil permite inúmeras 

criações e composições de atividades do(a) professor(a) com as crianças. 
Preparar a sala de referência das crianças refletindo sobre como elas 

utilizarão esse espaço, planejar a rotina considerando quem são as crianças 
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que chegam para a creche/pré-escola, elaborar projetos para serem 
desenvolvidos considerando os saberes e as ânsias de conhecimento das 

crianças, bem como as experiências que são importantes para esta etapa da 

vida... Enfim, aos profissionais da Educação, cabe criar a Educação Infantil 

do campo por meio de propostas refletidas em torno de aprendizagens 
significativas. No entanto, nem sempre isso é tarefa fácil. 

 

Ciente da importância de atender aos direitos legais da criança, enquanto cidadã, faz- 

se pertinente nos despirmos das propostas pensadas para e por sujeitos urbanos que pouco 

conhecem a realidade campesina ou qualquer outra realidade que não seja a sua. Freire (1996) 

ressalta que “mudar é difícil, mas é possível”, e pensando nisso, surge a necessidade de 

superar uma situação opressora por meio de ações transformadoras que possibilitem a 

condução à condição do ser mais. 

 

Enfim, urge a necessidade de se pensar rotinas específicas para a Educação Infantil do 

Campo, bem como para a Educação Infantil do Projeto Formoso “A”, destacando nas mesmas 

os momentos que são singulares às crianças, como o momento do descanso inicial, visto que 

muitas passam longos períodos dentro do transporte escolar e já chegam à escola cansadas, ou 

percorrem longos períodos atravessando rios e/ou estradas empoeiradas, necessitando de um 

banho. Contudo, para além de um documento organizado — rotina —, o estudo da mesma, 

diretamente com os/as professores/as da EI, é indispensável. 

 

 

 
6.2 Formação de professoras da EIC e as turmas multisseriadas 

 
Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos (FREIRE, 1996). É pensando no 

respeito negado às crianças da EIC e, consequentemente, às professoras das mesmas, que 

educar crianças de até 06 anos de idade, no campo, nem sempre é tarefa simples, visto que 

muitas vezes elas se encontram em turmas multisseriadas — ora com crianças de 03, 04 e 05 

anos juntas, ora dividindo espaço com crianças do Ensino Fundamental. 

 

Ficou evidente que a oferta de turmas multisseriadas, nas escolas do campo, em Bom 

Jesus da Lapa é uma estratégia a fim de não negar a nenhum cidadão o direito à Educação, 

porém a mesma não tem sido de qualidade. A fim de diminuir o número de escolas 

multisseriadas (escolas unidocentes) e de turmas multisseriadas, o município adotou, nos 

últimos anos, o fechamento de escolas de pequeno porte e optou pela nucleação, com o intuito 

de aumentar o número de crianças matriculadas em uma mesma instituição de ensino. Outro 
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argumento comumente usado é o de que as turmas multisseriadas não garantem uma boa 

qualidade na Educação dos estudantes. 

 

Nesse sentido, pelo fato de a incerteza nos acompanhar, cabe a nós, professores/as da 

EIC, nos atermos às palavras de Silva, Pasuch e Silva (2012, p. 148): “o trabalho em turmas 

multietárias exige, portanto, um processo específico de formação continuada e de apoio 

pedagógico ao professor ou à professora para um bom aproveitamento dos projetos realizados 

com o grupo de crianças”. É preciso, durante os cursos de formação continuada, discutir 

acerca das diversas faixas etárias, bem como do desenvolvimento de cada uma delas. Outro 

ponto relevante que emerge, ao se pensar nas salas que recebem crianças de turmas diversas, 

são os módulos utilizados por cada faixa etária, pois não se pode negar a nenhum grupo o 

foco, a atenção que lhe é de direito. 

 

De acordo com a Professora Maria Eduarda, há certa dificuldade em desenvolver 

atividades com as crianças da Creche — em sua turma tem crianças de 02 anos e meio e de 03 

anos completos —, pois são módulos diferentes, disponibilizados pela editora. E, devido à 

estrutura do material, como o tamanho, o formato e o peso, perde-se muito tempo organizando 

o material para exploração dos dois grupos (02 anos e meio e 03 anos). 

 

A fim de não haver negação nem desvio dos objetivos que norteiem a Educação 

Infantil, seja no campo, seja na cidade, é de suma importância discutir tal temática nos cursos 

ofertados aos profissionais que lidam em turmas multisseriadas; em nosso caso, naquelas 

turmas que têm crianças com até 06 anos de idade. 

 

 

 
6.3 Formação de professoras da EIC e as crianças pequenas 

 
Formar. Reformar. Transformar. Deformar. Muitos têm sido os objetivos dos cursos  

de formação continuada, porém nem todos são de caráter positivo. Embora todos contribuam 

e nos guiem na busca pelo ser mais. Para Freire (1996, p. 76), “ensinar exige a convicção de 

que a mudança é possível”; para isso, é preciso sair da nossa zona de conforto e encarar as 

situações que nos incomodam. 

 

Políticas educacionais são pensadas para as crianças da Educação Infantil e para as 

crianças camponesas, mas quem são, de fato, as crianças camponesas? Abaixo é possível 
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traduzirmos uma inquietação que surgiu no decorrer dos diálogos: quem são as crianças do 

Projeto Formoso “A”? 

 

A Resolução CNE/CEB nº 5 (BRASIL, 2009a), em seu Art. 8, no § 3º, faz referência 

às propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças filhas de agricultores familiares, 

extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, 

quilombolas, caiçaras, povos da floresta e indígenas, afirmando que as propostas pedagógicas 

precisam estar atreladas ao contexto no qual se desenvolve a educação das crianças. Contudo, 

as crianças do Projeto Formoso “A” não se enquadram em nenhum dos grupos salientados. 

 

As crianças do Projeto Formoso “A” são filhas de migrantes oriundos de diversas 

regiões do país, que passam temporadas no perímetro de irrigação, mudando de setor em 

setor, fazendo morada onde seus pais conseguem trabalhar e estudando em mais de uma 

escola durante um ano letivo. São filhas de produtores, donos de lotes e, normalmente, 

residem nas vilas. Percebe-se que as crianças que frequentam a EI no Projeto Formoso “A” 

possuem histórias de vida diferentes, bem como condições financeiras. 

 

Essa mistura de culturas e esse fato de não criarem raízes — no caso dos peões — 

fazem da comunidade em discussão um espaço sem identidade definida ou com múltiplas 

identidades. São vários os sotaques, os gostos culinários e ritmos musicais. Pernambucanos, 

cearenses, paulistas, cariocas, sul-rio-grandenses, bem como baianos de cidades diversas, 

compõem a grande maioria dos sujeitos que habitam esse lugar. Essa diversidade também fica 

evidente, em relação à naturalidade das professoras colaboradoras desta pesquisa (ver Gráfico 

2). 

 

Enfim, para melhor desenvolvimento integral das crianças, torna-se de suma 

importância respeitar a cultura do outro e, principalmente, considerá-la durante a organização 

de um documento norteador, a fim de não deixar de assistir a nenhuma singularidade que 

perpasse determinada comunidade. 

 

 

 
6.4 Formação de professoras da EIC e os materiais didáticos/módulos 

 
Trabalhar em turmas de Educação Infantil, independentemente do contexto no qual as 

mesmas se dão, é uma atividade que exige criatividade, tempo para planejamento e recursos 

que possibilitem a execução do que foi pensado. E isso pode não estar acessível para todos/as 
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os/as professores/as da EI que atuam em instituições públicas em Bom Jesus da Lapa devido à 

má distribuição dos recursos financeiros, bem como da carga horária dos/as profissionais. 

 

As professoras/pesquisadoras desta pesquisa salientaram que são carentes de 

brinquedos e de recursos pedagógicos que contribuam no desenvolvimento integral da criança 

de até 06 anos de idade. Porém, a fim de sanarem parte desse empecilho, por vezes, recebem 

doações de materiais, o que lhes facilita o trabalho. 

 

Diante disso, algumas professoras afirmaram que, mesmo fugindo da proposta em que 

acreditam, já que não condiz com a realidade das crianças camponesas lapenses, o módulo 

pode ser um bom aliado, pois ele ajuda a ocupar o tempo da criança, visto que a mesma só 

dispõe de uma sala — diferentemente das crianças dos CEIs – que têm a oportunidade de 

vivenciar experiências na brinquedoteca, no refeitório, no pátio coberto, no pátio aberto, até 

no banheiro, pois podem frequentá-lo sozinhas. 

 

Percebe-se que as professoras enxergam os módulos como um socorro às suas 

angústias relativas a falta de recursos. Contudo, se pensarmos como Nascimento (2012, p. 

73), 

 

os sistemas apostilados praticam um empobrecimento da função docente, 

restringindo sua ação às orientações prescritivas presentes nas apostilas, ou 

seja, dispensa professores e professoras da “responsabilidade de escolher, e 

do incômodo de experimentar algo diferente do que normalmente se faz” 
(FORTUNATI, 2009, p. 36). A responsabilidade da formação continuada é, 

assim, deslocada para o âmbito do privado, muitas vezes, sem qualquer 

supervisão das redes, visto que o investimento nos SPE abrange também  
essa modalidade. 

 

A pobreza sinalizada acima se dá pela ausência de autonomia dos professores, quando 

são treinados para reproduzir o que consta nas apostilas/módulos sem, muitas vezes, pensar na 

possibilidade de uma intervenção e/ou reinvenção da temática a ser abordada. É importante 

frisar que a suposta formação continuada, ofertada no pacote para as Secretarias Municipais 

de Educação, soa como treinamento, repasse de informações, sem a oportunidade de os/as 

professores/as pensarem sobre as propostas ali contidas, já que não cabe ao profissional 

refletir, mas sim reproduzir o que lhe foi informado. 

 

Nesse viés, a rotina da escola do campo, que acontece nas turmas de Educação 

Infantil, por vezes se limita a atividades desenvolvidas apenas dentro da sala de aula e no 

intervalo — em oposição, na cidade é possível levar o módulo/apostila para outros ambientes, 
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devido à variedade de espaço —, não proporcionando à criança o seu desenvolvimento 

cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, a fim de atender aos preceitos versados 

pelos sistemas apostilados. 
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VII CAPÍTULO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 
A pesquisa em que resultou este trabalho respeitou os ideais freirianos (FREIRE, 

1987, 1992, 1996) e, sem dúvida, respondeu à questão norteadora, qual seja: como acontece a 

formação dos/as professores/as da Educação Infantil Campesina no município de Bom Jesus 

da Lapa – BA? Assim, para isso, consideramos os diálogos como ponto de partida, ponto 

intermediário e ponto de reflexão para uma nova partida, em busca da formação das 

professoras que, dentro das suas possibilidades, contribuíram na organização de ideias que 

também contribuirão na concretização de um documento que direcione a Educação Infantil no 

município em foco, seja na cidade, seja no campo, seja no Projeto Formoso “A”. 

 

Ciente de que sem os preceitos que regem uma pedagogia dialógica, a realização dessa 

pesquisa não teria sido possível e, consequentemente, não saberíamos o que, de fato, angustia 

as professoras da EI do Projeto Formoso “A”. É preciso ressaltar que, embora não se 

enxerguem em espaço campesino, tampouco urbano, as professoras sentem a necessidade de 

terem momentos que as convidem a rever como agir, quais documentos considerar 

(específicos para a cidade ou para o campo), a fim de garantirem às crianças pequenas uma 

Educação de qualidade. 

 

É pertinente lembrarmos que o modo como os profissionais da Educação são tratados 

e/ou ignorados fortalece a imposição e a falta de avanços na melhoria das formações 

recebidas, isso ficou evidente nos diálogos, quando as professoras sinalizavam a ausência de 

momentos discursivos com a Secretaria Municipal de Educação, da qual recebiam apenas 

propostas prontas e/ou pensadas com os coordenadores pedagógicos das escolas, que nem 

sempre sabiam repassar as informações obtidas. 

 

Nessa perspectiva, o debate acerca da formação de professores/as da EIC, 

desenvolvido no Projeto Formoso “A”, nos acordou para uma nova vertente: a inserção dessa 

comunidade nas discussões realizadas, principalmente pela SEMED, visto que nem a 

Educação do Campo, nem a Educação Urbana enquadram-se no ritmo de vida, social e 

cultural dos povos do Perímetro de Irrigação. 

 

Diante da teorização e da avaliação dos dados, momento muito importante para 

compreendermos e agirmos em prol da busca pelo ser mais, ficou perceptível que o município 

não possui um calendário de formações continuadas, com intervalos curtos, que dê certo 

conforto aos professores da EI e da EIC; também ficou nítido que os materiais que poderiam 
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ser tidos como suportes — o Plano Anual e os módulos — chegaram nas instituições de 

ensino em meados do ano letivo, mas sem orientações para quem, de fato, interessaria, nesse 

caso, os/as professores/as, já que as poucas orientações foram compartilhadas somente com 

os/as coordenadores/as pedagógicos das instituições. Além disso, o diário de 

classe/acompanhamento também não foi entregue. 

 

Outra questão que acendeu, no decorrer dos diálogos, foi a falta de discussões 

corriqueiras — como o brincar, a sexualidade, a rotina, a organização dos espaços — nos 

momentos em que acontecem encontros entre os/as professores/as e os/as representantes da 

SEMED. Esses encontros, por vezes, servem apenas para repassar informações, ou seja, a 

dinâmica difere de uma proposta dialógica. 

 

Por fim, com o intuito de sanar e/ou amenizar as intempéries que têm cercado as 

professoras da EI do Projeto Formoso “A”, o grupo chegou à conclusão que precisa: 

 

• Pensar e construir uma rotina específica para as escolas que recebem crianças 

da Educação Infantil, independentemente do contexto de onde as mesmas estão 

inseridas; 

 

• Pensar e construir um documento norteador, específico da Educação Infantil, 

que respeite cada uma das singularidades do município de Bom Jesus da Lapa 

– BA, desde os Centros de Educação Infantil, sede, às escolas situadas em 

espaços não urbanos. 

 

Nesse viés, como esta pesquisa partiu dos princípios de uma pesquisa-ação 

existencialista e como a mesma é fruto de um Mestrado Profissional, segundo as professoras 

pesquisadoras, o melhor produto a ser compartilhado aqui é a vontade de divulgar o quão 

especial e específico é o Projeto Formoso “A”, quando não se encaixa em Educação urbana 

nem campesina, informação nunca antes pensada pelas mesmas, mas que agora faz sentido e 

as convida a rever as suas práticas e ações, seja em sala de aula/referência, seja nos cursos de 

formação continuada. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE 2: Roteiro dos diálogos - SEMED 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Departamento de Educação – DCIE 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da 

Educação Básica Mestrado Profissional em Educação – PPGE 

 

Roteiro de Diálogo15 para representantes da SEMED 

 
Caracterização do ambiente da entrevista: 

Local:    

Data:   Hora de início:   Hora de término:   

Condições do ambiente:    
 

 

Perfil dos Coordenadores da SEMED 

Coordenadora Pedagógica Geral / da Educação Infantil / da Educação do Campo 

 
 

1. Como gostaria de ser chamada? 

2. Qual a sua formação? 

3. Há quanto tempo trabalha com educação? 

4. Já trabalhou na Educação Infantil, em qual função e por quanto tempo? 

5. E na Educação do Campo? Por quanto tempo? 

6. Há quanto tempo está responsável pela CG / EI / EC, na SEMED? 

7. Qual a maior carência, para você, na EI de BJL? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

15 Este roteiro serve como base para os diálogos. Os diálogos poderão tomar rumos distintos, a depender das  

falas das participantes. 
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APÊNDICE 3: Ficha individual para cadastro no Grupo de Estudo 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Departamento de Educação – DCIE 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da 

Educação Básica Mestrado Profissional em Educação – PPGE 

 
 

Ficha individual para cadastro no Grupo de Estudos – Para professoras atuantes nas 

instituições campesinas, em turmas de Educação Infantil, no Projeto Formoso “A” - 

município de Bom Jesus da Lapa – Ba. 

 

Escola em que atua:     

Nome16:     

 

1. Qual sua idade? 

 
( ) menos de 20 anos ( ) 21 anos a 30 anos ( ) 31 anos a 40 anos 

( ) 41 anos a 50 anos ( ) mais de 50 anos 

 
2. Há quanto tempo você trabalha na Educação Infantil? 

 

( ) menos de 5 anos ( ) entre 5 e 10 anos ( ) mais de 10 anos 

 

3. E na Educação Infantil Campesina? 

 

( ) menos de 5 anos ( ) entre 5 e 10 anos ( ) mais de 10 anos 

 

4. Você trabalha em... 

 

( ) Escola ( ) Centro de Educação Infantil 

 

5. Você atua como... 

 

(  ) Regente ( ) Professora de AC 

 

6. Qual a faixa etária das crianças que você trabalha atualmente? 

 
( ) menores de 03 anos ( ) 03 anos ( ) 04 anos 

( ) 05 anos ( ) multi    
 

 

 

 
 

16 O nome servirá apenas para controle. O mesmo não será revelado, em nenhuma hipótese. 
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

 
 

1. Ensino Médio... 

(   ) Formação Geral   (   ) Magistério   (   ) Outro    
 

 

2. Graduação... 

Curso:  ( ) Concluído ( ) Em andamento 

Curso:  ( ) Concluído ( ) Em andamento 

 
3. Especialização... 

Curso:  ( ) Concluído ( ) Em andamento 

Curso:  ( ) Concluído ( ) Em andamento 

 
4. Mestrado... 

Curso:  ( ) Concluído ( ) Em andamento 

Curso:  ( ) Concluído ( ) Em andamento 

5. Quais dos documentos abaixo você já teve oportunidade de estudar: 

( ) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

( ) Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
( ) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

( ) Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

( ) Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

( ) Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

( ) Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil 

( ) Base Nacional Comum Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contatos da Pesquisadora 

Celular/WhatsApp: (77) 9 9102 0106 – TIM 

E-mail: cinthiavieira1988@hotmail.com 

http://www.gae.fau.ufrj.br/assets/param_basic_infra_mec.pdf
mailto:cinthiavieira1988@hotmail.com
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APÊNDICE 4: Proposta de diálogos com as professoras da EI do Projeto Formoso “A” 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Departamento de Educação – DCIE 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da 

Educação Básica Mestrado Profissional em Educação – PPGE 

 
 

Diálogos com as Professoras da EI do Projeto Formoso “A” 
 

 

DIÁLOGOS TEMÁTICA17 MATERIAL BASE DATA 
TEMPO 

ESTIMADO 

 

I 

 

Pesquisa-Ação 
- Livro: Pesquisa- 

Ação (BARBIER, 
2007) 

 

28/02/2018 
 

2h e 30min 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Educação 

Infantil do/no 

Campo 

- Artigo: Educação 

infantil no campo e 

os avanços no 

aspecto legal: 

reconhecimento da 

educação como 

direito social para as 

crianças 

camponesas. 

(MOREIRA, E. S. 

ROSA, G. M. 

OLIVEIRA, I. F., 

2017) 

 

 

 

 

 

23/03/2018 

 

 

 

 

 

2h e 30min 

 

 
III 

 

Documentos 

legais adotados 

em BJL, 

referentes à EI 

- Módulos da EI 

(Editora Moderna); 

- Plano Anual 

proposto pela 

SEMED (2018); 
- BNCC. 

 

 
09/05/2018 

 

 
2h e 30min 

 

IV 

Formação 

continuada em 
BJL 

- Poema: O grito! 

(ASAS, 2018) 

 

08/06/2018 
 

2h e 30min 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

17 
As temáticas levadas em discussão seguirão o rumo que as professoras julgarem pertinente, ou seja, a temática 

permanecerá ou não a sinalizada no plano. Fazer pesquisa-ação é correr riscos e ser guiada pelo coletivo, é 
possível saber o ponto de partida, mas o ponto de chegada é incerto. 


