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RESUMO 

 

A presente pesquisa diz respeito às políticas públicas voltadas para a Educação do 
Campo. Para isso, foi escolhida como objeto de estudo a Escola Municipal da 
Democracia, situada na Fazenda Poço no município de São José do Jacuípe – Ba. 
O objetivo deste trabalho foi identificar quais são as políticas públicas educacionais 
em exercício, observando os avanços existentes no que se refere à realidade 
pedagógica dessa escola. A partir disso, identificaram-se problemáticas relacionadas 
à Educação do Campo das quais foram destacadas: a desvalorização inerente à 
falta de investimentos que implica em uma infraestrutura inadequada e a escassez 
de materiais necessários para as atividades escolares; uma proposta pedagógica 
que não condiz com a realidade da comunidade, e a falta de cursos de formação 
continuada para a professora realizar uma educação de qualidade. Para 
fundamentar este trabalho foram utilizados autores como Roseli Salete Caldart 
(2016), Monica Castagna Molina (2012) e Miguel Gonzalez Arroyo (1999). Conceitos 
das autoras, Maria Cecilia de Souza Minayo (2006) e Eva Maria Lakatos (2003) 
ajudaram a compreender como uma pesquisa funciona. Para esta pesquisa foi 
utilizada a metodologia qualitativa com entrevistas online e análise documental, 
colaborando com a coleta de informações necessárias para o desenvolvimento do 
projeto.  
 
Palavras-Chave: Educação do Campo; políticas públicas; realidade pedagógica. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present research is about public policies aimed at Rural Education. For this 
purpose, the Escola Municipal da Democracia, located at Fazenda Poço in the 
municipality of São José do Jacuípe - Ba, was chosen as the object of study. The 
objective of this work was to identify what are the public educational policies in 
practice, observing the existing advances regarding the pedagogical reality of this 
school. From this, problems related to Rural Education were identified, of which the 
following were highlighted: the devaluation inherent in the lack of investments that 
implies an inadequate infrastructure and the scarcity of materials needed for school 
activities; a pedagogical proposal that does not agree with the community's reality, 
and the lack of continuing education courses to the teacher carry out a quality 
education. To support this work, authors like Roseli Salete Caldart (2016), Monica 
Castagna Molina (2012) and Miguel Gonzalez Arroyo (1999) were used.  Concepts 
by the authors, Maria Cecilia de Souza Minayo (2006) and Eva Maria Lakatos (2003) 
helped to understand how research works. For this research, the qualitative 
methodology was used with online interviews and document analysis, collaborating 
with the collection of information necessary for the development of the project. 
 

Key words: Rural Education; public policies; pedagogical reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Essa pesquisa consiste em analisar os principais desafios enfrentados pela 

Educação do Campo na Escola Municipal da Democracia situada na Fazenda Poço, 

município de São José do Jacuípe-BA, onde foi observado como está sendo 

desempenhada a educação nessa comunidade e quais são as políticas públicas 

para Educação do Campo para a escola citada. 

 A Educação do Campo procura atender aos anseios da população 

camponesa de uma forma que cumpra com os seus interesses, seus saberes, sua 

cultura, seus valores e com conscientização de que são donos do próprio destino. 

Com isso, foi analisado os avanços existentes, conhecendo a realidade pedagógica 

da escola Municipal da Democracia e descrevendo as políticas públicas existentes 

para essa educação.  

 Para garantir que a população do campo tenha uma educação de qualidade, 

surgiram os Movimentos Sociais que se mobilizaram em busca de políticas públicas 

de qualidade que atendessem às necessidades das comunidades rurais com 

melhores estruturas, com professores capacitados e um projeto político pedagógico 

voltado para uma educação baseada nas suas especificidades. 

Para construir essa pesquisa a metodologia qualitativa foi utilizada com o 

propósito de identificar a real situação da comunidade. Desta forma, uma entrevista 

semiestruturada foi aplicada a uma professora que atua na instituição há 28 anos e 

conhece a realidade local. Outro procedimento utilizado foi a análise documental, 

onde pode-se compreender como está a Prática Pedagógica da Escola Democracia. 

Para fundamentar nossa pesquisa utilizamos como base alguns autores 

como, Miguel Gonzalez Arroyo (1999) Roseli Salete Caldart (2012) Mônica Castagna 

Molina (2012), que me ajudaram a entender os desafios e perspectivas para 

Educação do Campo. E utilizamos Eva Maria Lakatos (2003) e Maria Célia de Souza 

Minayo (2006) para entender melhor maneira de realizar uma pesquisa que nos 

ajudou a compreender os avanços e perspectivas voltadas para as políticas públicas 

e como foram as lutas e resistências enfrentadas por esse povo sofrido. 

Para fundamentar essa pesquisa os conceitos dos autores Miguel Gonzalez 

Arroyo (1999), Roseli Salete Caldart (2012) e Mônica Castagna Molina (2012) foram 

utilizados com o intuito de ajudar a entender os desafios e perspectivas para 

Educação do Campo. Além disso, os estudos produzidos pelas autoras Eva Maria 
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Lakatos (2003) e Maria Célia de Souza Minayo (2006) serviram para entender como 

realizar uma pesquisa, ajudando a compreender os avanços e perspectivas voltados 

para as políticas públicas e como foram as lutas e resistências enfrentadas pela 

comunidade. 

 

 

2  EDUCAÇÃO DO CAMPO: AVANÇOS E DESAFIOS 

 

 Este capítulo visa discutir os principais desafios impostos a Educação do 

Campo e os avanços que vem acontecendo na prática pedagógica na zona rural do 

município de São José do Jacuípe. 

Com essa pesquisa, surgiu a constatação de que para os camponeses tem 

sido negada uma educação que os estimulem a continuar vivendo do seu trabalho 

no campo. Para eles tem sido oferecido uma educação semelhante às urbanas, com 

apenas o ensino básico fundamental I na modalidade multisseriada, com 

professores sem formação específica. Sendo assim, os professores e alunos que 

ainda permanecem na escola do campo enfrentam várias problemáticas como a falta 

de formação continuada, que é um dos pilares para uma educação de qualidade, 

problemas com a infraestrutura da escola que possui apenas uma sala de aula, 

impondo aos alunos uma única alternativa de ensino que é classe multisseriada, 

onde existem grandes dificuldades tanto para o professor quanto para o aluno. Cabe 

ao professor a árdua missão de atender as especificidades de cada aluno do 1° 

ao 5° ano, pois os alunos não conseguem desenvolver bem as atividades e os 

professores acabam com acúmulos de funções. Os materiais didáticos são 

insuficientes e os tecnológicos inexistentes, pois os alunos utilizam apenas livros 

didáticos e as tradicionais atividades no quadro negro, sem acesso a nenhuma 

tecnologia que poderia motivá-los a continuar estudando no campo. Isso contribui 

para que muitos prefiram ir para as cidades circunvizinhas por acharem a educação 

mais atrativa. Por esse motivo há um baixo número de estudantes na zona rural, e 

isto está relacionado a falta de investimento em políticas públicas voltadas para uma 

educação em que estimule a permanência daqueles que vivem no campo.  

Não basta ter escolas no campo; queremos ajudar a construí escolas do 
campo, ou seja, escolas com um projeto políticos pedagógico, vinculados a 
causa, aos desafios, dos sonhos, história e a cultura do povo trabalhador do 

campo. (CALDART, 2002, pág.45)  
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Ao analisar o histórico geral da educação do campo é notório que, de uma 

forma lenta, vem acontecendo alguns avanços no que diz respeito às políticas 

públicas voltadas para esta área. Contudo, percebemos que essa não é a realidade 

da Escola Democracia. O currículo pedagógico da escola atualmente não condiz 

com a realidade de uma escola camponesa. Nesta unidade de ensino não existe um 

projeto político pedagógico que atenda às necessidades da comunidade, não só 

envolvendo a educação, mas também a cultura local e suas especificidades, 

incentivando o protagonismo individual e coletivo dos moradores. Para Caldart 

(2002, pág. 260) 

Temos uma preocupação prioritária com a escolarização da população do 
campo. Mas para nós a educação compreende todos os processos sociais 
de formação das pessoas como sujeitos do seu próprio destino. Nesse 
sentido, educação tem relação com cultura, com valores, com jeito de 
produzir, com formação para o trabalho e para participação social.  

Algumas escolas rurais utilizam os conhecimentos adquiridos pelos alunos 

para criar planos de aula baseados nas próprias vivências. Com isto, é possível, 

com a ajuda da família, desempenhar um trabalho voltado a própria realidade do 

educando. A educação trabalhada de acordo com essa realidade faz com que eles 

sintam vontade de continuar trabalhando no campo, o que pode ser considerado 

como um avanço. Mas, não podemos dizer que essa é uma realidade vivida por toda 

escola camponesa. A educação do campo ainda enfrenta desafios que delimitam a 

própria existência. 

Diante desse contexto, a Escola da Democracia é de grande importância para 

a comunidade local, pois é uma maneira de manterem as crianças estudando em 

seu próprio meio. Para isso foi preciso um grande esforço da comunidade para 

mantê-la funcionando, enquanto o poder público do município queria fecha-la a todo 

custo, e mandar os alunos para as escolas urbanas. Mas, após imposição dos 

moradores, conseguiram mantê-la funcionado. Vale lembrar que essa não é uma 

realidade só da Escola Democracia. Foram fechadas uma grande quantidade de 

escolas no Brasil e, como consequência disso, houve o deslocamento das crianças 

e jovens para outras escolas (Alentejano & Cordeiro, 2020). Desta forma, as 

crianças são alocadas em um mundo do qual elas não se identificam, e este 

deslocamento gera riscos e cansaço físico que acaba atrapalhando o seu 

desempenho. Isso só mostra que moradores do campo precisam de uma escola em 

sua comunidade que tenha educação de qualidade e com as características 
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socioculturais do local onde eles vivem. É dever do estado garantir que isso 

aconteça. 

São as fortes desigualdades existentes no acesso à educação pública no 
campo, e em sua qualidade que obrigam o estado, no cumprimento de suas 
atribuições constitucionais, a conceber e a implantar políticas especificas 
que sejam capazes de minimizar os incontáveis prejuízos já sofridos pela 
população do campo, em virtude de sua história privação do direito a 
educação escolar. (CALDART, ALENTEJANO, FRIGOTTO et all 2012 pág. 
594).  

Uma escola do campo não é, na verdade, um tipo de escola diferente. É uma 

escola ajudando a fortalecer as pessoas do campo com suas lutas, seu trabalho, sua 

trajetória, suas culturas e seus saberes. Para que essas pessoas possam 

desenvolver suas capacidades no meio em que vivem sem se sentirem insignificante 

em relação à população que vive no meio urbano. A desvalorização da escola do 

campo contribui para que os moradores sejam tratados de forma discriminada, 

considerando os seus conhecimentos atrasados e a cultura ultrapassada. Para 

Caldart (2008, pág. 73): 

Os sujeitos que trabalham e vive do campo e seus processos de formação 
pelo trabalho, pela produção de cultura, pelas lutas sociais, não tem entrado 
como parâmetros na construção da teoria pedagógica e muitas vezes são 

tratados de modo preconceito, discriminatório.  

Foi no contexto da exclusão de uma educação de qualidade que, ao longo 

dos tempos surgiram os movimentos sociais que representam uma série de ações 

dos povos do campo na luta por seus diretos à terra, ao trabalho, à igualdade, ao 

conhecimento e a uma educação de qualidade. Esses movimentos vêm sendo 

decisivos para população do campo, na reivindicação de políticas públicas de 

educação. Políticas essas que garantam a permanência da cultura camponesa. 

Entre esses movimentos o que mais se destaca é o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra - MST, cujo alguns dos objetivos são lutar pela Reforma Agraria; 

por uma educação pública gratuita de qualidade, buscando formação continuada 

para os educadores; a alfabetização dos trabalhadores e que todas as crianças 

estejam na escola. A luta desse movimento por educação surgiu a partir da carência 

pedagógica dos assentamentos e acampamentos. 

A necessidade do cuidado pedagógico das crianças dos acampamentos de 
luta pela terra, aliada a certa intuição das primeiras famílias em luta sobre 
serem a escola e o acesso ao conhecimento, um direito de todos, foi, 
portanto, o motor do surgimento do trabalho com educação no (MST). 
(CALDART VARGAS, KOLLING,2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
pag. 502). 
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Assim, novas formas de educação começaram a ser desenvolvidas por esse 

movimento. A formação de jovens e adultos é uma das suas importantes conquistas, 

incluindo a construção de alguns centros de formação. Por isso o movimento 

desempenha um papel importante para a educação do campo. 

Portanto, entende-se que uma escola necessária para a classe trabalhadora é 

aquela em que valorize o trabalho, o conhecimento e a sabedoria do povo do 

campo, pois a educação é a estratégia mais importante para a mudança da 

realidade brasileira do camponês. 

Na Escola Municipal da Democracia, foi a luta da própria comunidade 

organizada que resistiram e conseguiram mantê-la funcionando. No entanto, a 

população quer que a escola local amplie seus conhecimentos sobre o campo e que 

a realidade local seja o ponto de partida para uma proposta pedagógica a ser 

aplicada nessa instituição. Os moradores necessitam de uma escola com mais 

investimentos na própria cultura e tecnologias atuais. Estas são questões que 

precisam ser levadas em consideração para terem uma escola digna do campo, e 

que esteja de acordo com os seus direitos. Desta forma, Arroyo (1999, pág. 26) 

sinaliza que:  

Um projeto de educação básica do campo tende a incorporar uma visão 
mais rica de conhecimento e da cultura, uma visão digna do campo o que 
será possível se situamos a educação, o conhecimento a ciências a 
tecnologia, a cultura como direito, e as crianças e jovens, os homens e 
mulheres do campo como sujeitos desses direitos. (ARROYO, 1999 pág. 
26). 

A educação do campo ainda tem muito o que melhorar. Novas estratégias 

pedagógicas são necessárias para atenuar a desvalorização desta parte da 

sociedade Brasileira. É preciso considerar que muitas pessoas fazem parte deste 

meio, e elas necessitam de uma qualidade de vida amparada nos ideais 

democráticos e de estado de direito. 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Em torno da pesquisa feita, percebe-se que a educação do campo precisa ser 

mais valorizada em todos os aspectos. E um dos fatores mais precários é, a falta de 

acesso a transporte público. Muitas crianças moram em regiões de difícil acesso e 

não tem transporte público, pois só é acessível para que vai estudar na cidade. Este 
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é o caso de alguns alunos da Escola Democracia, que precisam andar por 

quilômetros até chegar na escola. As crianças da educação infantil estão tendo que 

se deslocar até a cidade, sem nenhuma segurança no transporte, pois a escola onde 

vivem só ensina a partir do fundamental I. Essas crianças deixam de estudar no 

meio em que vivem, correndo os riscos do deslocamento. Estas manobras revelam a 

intenção do poder público de reduzir custos. Desta forma, se faz necessário um 

olhar mais cuidadoso do poder público para que a educação do campo seja mais 

valorizada. 

Como predomina a concepção unilateral da relação cidade campo muitas 
prefeituras trazem as crianças para as cidades num trajeto de horas de 
viagem, por estradas precárias, com a finalidade de reduzir e as colocam 
em classes separadas das crianças das cidades, reforçando dessa forma a 
dicotomia ainda presente no imaginário ou então são colocadas na mesma 
sala onde são chamadas de atrasadas pelos colegas ou mesmo por alguns 
de seus professores urbanos e, para serem modernas passam a assumir 
valores duvidosos. (CALDART, 2016, Pág. 38). 

A voz do povo camponês hoje são os movimentos sociais que buscam por 

melhorias nas condições de trabalho e educação, implicando em lutas pela 

igualdade na distribuição de terras, comprometidos com os direitos dos 

camponeses. Entre esses movimentos está o Movimento dos Pequenos Agricultores 

- MPA, Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. Esses movimentos 

são de grande importância para a educação, pois buscam do poder público mais 

engajamento para proporcionar uma proposta pedagógica condizente com a 

realidade do campo. Desta forma, no que se refere à Escola Democracia, estão 

incluídas preocupações como a necessidade de materiais pedagógicos adequados e 

investimentos em uma infraestrutura que comporte a quantidade de alunos, pois na 

maioria das vezes são classes multisseriadas que atrapalha o desenvolvimento das 

crianças. 

A escola estudada é pequena, com apenas uma sala de aula multisseriada, 

dois banheiros, uma cantina e um pequeno pátio. As crianças não têm nenhum 

acesso às tecnologias, bibliotecas e um refeitório. Isto é um direito deles, mas não é 

priorizado pelo poder público. 

É por esse motivo que os movimentos sociais lutam por uma escolarização 

apropriada, por mais valorização e por uma vida digna. 

Aos poucos, o MST passou a entender que o avanço de suas conquistas 
dependia da pressão por políticas públicas para conjunto da população 
trabalhadora do campo. Especialmente para conseguir escolas de ensino 
fundamental completo de mais forte sobre as secretarias de educação e a 
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sociedade política em geral (KOLLING, VARGAS, CALDART, 2012 pág. 
504) 

Para que as crianças do campo não fiquem sem aulas após concluir o ensino 

fundamental I, elas estão sendo submetidas a uma educação urbana e com um 

contexto totalmente diferente de sua cultura, seus saberes e sua realidade. O campo 

está esquecido e recriminado. O poder público, na grande maioria das vezes, 

prioriza apenas a cidade e esquece que as comunidades campesinas também 

fazem parte da sociedade. Esse é um total descaso com o povo do campo.  

A preocupação em manter as escolas no campo se deu também devido ao 

êxodo rural que lota as escolas urbanas com alunos de todas as regiões. Isso ocorre 

devido às condições mínimas de dignidade para estudar no meio rural, 

impulsionando os jovens ainda mais a procurarem o meio urbano. 

Os filhos dos camponeses percebem desde cedo a necessidade do trabalho 

com a terra para ajudar no sustento da família, e assim, tentam conciliar com os 

estudos. O trabalho produtivo assume um papel essencial no processo educativo 

dessas crianças, mais muitos acabam desistindo da escola, pois as práticas 

pedagógicas não têm nada a ver com o trabalho na terra. A permanência das 

crianças na escola depende do que esta pode oferecer em relação às atividades 

práticas relativas ao trabalho material com base na aprendizagem, ou seja, da 

produção de conhecimentos (RIBEIRO, 2012, pág. 296). 

Por esse motivo, é de fundamental importância que o poder público invista em 

formação continuada para professores do campo, principalmente aqueles que 

conheçam e valorize a realidade educacional e cultural desse povo. É importante 

perceber a grande necessidade que existe da formação inicial e continuada para 

esses educadores, pois para ser docente atualmente é preciso estar atento às 

mudanças e inovações que ocorrem ao longo do tempo para que as práticas 

pedagógicas atendam as especificidades desse povo. Muitos profissionais não se 

sentem motivados a trabalhar no campo, e quando trabalham o fazem sem 

estímulos, pois entendem a vida urbana como algo mais agradável e sedutora. Por 

esse motivo, a maioria dos professores do campo encontram dificuldades no 

trabalho docente. 

O perfil do educador do campo exige uma compreensão ampliada de seu 
papel. É fundamental formar educadores das próprias comunidades rurais, 
que não só as conheçam e valorize, mas, principalmente que sejam capaz 
de compreender os processos de reprodução social dos sujeitos do campo 
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e que se coloquem junto as comunidades rurais em seus processos de luta 
e resistência para a permanência na terra. (MOLINA, 2011, pág. 28). 

Iniciativas promovidas por movimentos sociais contribuíram para que algumas 

ações fizessem parte das decisões do estado a fim de pensar em políticas públicas 

que melhorassem as condições da educação para os povos do campo. Com isso, 

alguns avanços foram garantidos, considerando as lutas e reivindicações dos 

movimentos sociais que desenvolveram propostas pedagógicas e curriculares que 

associem o ambiente escolar com a comunidade, e aumente a oferta de educação 

do fundamental para o nível médio ou até mesmo para o superior. 

Para a execução das propostas desenvolvidas pelo movimento, o governo 

federal criou alguns programas com objetivo do apoio a Educação do Campo. Entre 

esses programas destaca-se o PRONACAMPO, que é o Programa Nacional de 

Educação no Campo. Este programa engloba formação de professores; apoia a 

formação dos educandos das escolas camponesas, assegurando o acesso aos 

cursos de licenciatura para melhorar sua atuação, educação de jovens e adultos; 

promove a expansão da escolaridade de jovens e adultos nos anos inicias e finais 

do fundamental e ensino médio para garantir qualificação profissional; incentiva as 

ações de práticas pedagógicas; produz matérias específicas para estudantes e 

professores do campo que ajudem no desenvolvimento da aprendizagem.  

Respondendo a esses movimentos e ao acúmulo adquirido com as 
experiências anteriores, o ministério da educação lançou em 2013 o 
Programa Nacional da Educação do Campo (Pronacampo), com o objetivo 
de oferecer apoio técnico e financeiro aos estados, munícipios e Distrito 
Federal na construção de uma política destinada aos povos do Campo. De 
acordo com a portaria nº86, de 01/02/2013, o programa em questão está 
centrado em ações que busca valorizar e potencializar a identidade dos 
sujeitos que atuam nesse contexto social de forma a garantir o acesso de 
crianças, jovens e adultos camponeses ao conhecimento e seus diferentes 
saberes. (ANGELO, KUHN, ALMEIDA, 2017pág. 98) 

No que se menciona a parceria da Educação do Campo com a reforma 

agrária, foi criado o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), que atende a alfabetização, o ensino fundamental 1 e 2 e a educação 

de Jovens e Adultos (EJA), incluindo também o nível superior. Mas, o foco do 

PRONERA era a população assentada.  

Mesmo não sendo acessível a toda a população do campo, podemos 

perceber a grandiosidade das mudanças educacionais e as melhorias trazidas por 

esse programa para população do campo. 
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Para além desses elementos da história, instituído o PRONERA se afirma 
igualmente com um caráter instituinte pois, pelos seus princípios e pela sua 
forma, permitiu mudanças significativas nos projetos educacionais 
desenvolvidos nas instituições de ensino, nos vários níveis e nos mais 
diversos campos do conhecimento. (SANTOS, 2012, pág. 633). 

O PRONERA procura fortalecer a educação desenvolvendo projetos com uma 

metodologia específica do campo com intenção de contribuir com a permanência do 

homem no trabalho com a terra. 

Vale lembrar que esses programas hoje são as principais iniciativas pensadas 

para educação do campo, além de outras ações. Todas foram pensadas e 

organizadas através desses movimentos que visam garantir melhorias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

da qualidade da educação destinada à população do campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A Educação do Campo ao longo de sua história vem conquistando cada vez 

mais espaço no âmbito das políticas públicas. Desta forma, observa-se a forte 

presença dos Movimentos Sociais que lutam pelos direitos do povo camponês, se 

impondo à inércia dos governos que, por muito tempo, tinham a visão de que a 

educação do campo não era necessária, e isso promovia os altos índices de 

analfabetismo no meio rural. Mas, as lutas dos Movimentos Sociais conseguiram 

mudar um pouco essa realidade com a criação desses programas. 

Mesmo que ainda sejam preciso muitos avanços para que o campo tenha 

melhores condições de educação e mais qualidade de vida, podemos dizer que 

essas ações sinalizam as conquistas garantidas para esse povo que luta e que só 

querem a garantia de melhores condições de vida. 

 

 

4 PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

A educação é um dos pontos fundamentais para a valorização das pessoas, e 

é o principal instrumento para o exercício da cidadania. Desse ponto de vista, 

podemos compreender a educação cada vez mais como um direito fundamental e 

uma responsabilidade do Governo Federal em garantir escola básica gratuita, pois o 

direito à cidadania está totalmente ligado a práticas educativas. 

A Educação do Campo nesse sentido tornou-se um cenário de lutas por 

garantia de uma escola bem estruturada e em defesa de uma boa qualidade de vida. 

Para que o campo tenha uma educação de qualidade, é preciso criar propostas 
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pedagógicas que sejam condizentes com a sua realidade, ou seja, um currículo 

voltado para aprendizagem no que se reflete a cultura ao jeito de ser do homem do 

campo, privilegiando a sua relação com a natureza e com a agricultura, valorizando 

seu modo de vida. Para isso, compete a formação de profissionais qualificados e 

dispostos a encarar essas especificidades para que o campo tenha uma educação 

digna. Nesse caso, é de fundamental importância a formação continuada para os 

docentes profissionais do campo. 

Na Escola da Democracia, a professora possui apenas o magistério e o 

ensino superior incompleto, ou seja, nenhum curso de formação específico para 

educação do campo. Apesar disso, percebemos o seu esforço na apropriação de 

novos conhecimentos e que a sala de aula se tornou um ambiente de troca de 

saberes. 

Segundo Arroyo (2007, pág. 171) muitos educadores vêm da cidade para 

escolas do campo sem conhecer a trajetória de luta e a realidade dos sujeitos do 

campo, por isso a importância de uma formação continuada para esses 

profissionais. 

Um corpo de docentes e gestores que chega a cada dia da cidade à escola 
rural, sem conhecer os significados dessa tensa realidade na conformação 
das crianças dos adolescentes, jovens e adultos do campo não terá 
condições de ser educador, educadora, docente, gestor. Nessa tensa 
dinâmica do campo radica a urgência de políticas públicas específicas de 
educação e de formação de um corpo profissional. Em síntese: as políticas 
de formação terão de estar inseridas em uma nova responsabilidade pública 
do estado para um projeto de campo e, especificamente para a garantia do 
direito universal dos povos do campo à educação. Não terão sentido ou 
cairão no vazio programas isolados de formação, mantendo a ausência 
crônica de um projeto de campo e de políticas de educação. (ARROYO, 
2007 pág. 171) 

Assim justifica a preocupação com a formação de docentes para encarar os 

desafios e pensar em diferentes maneiras de atender as especificidades para que os 

sujeitos do campo possam ter uma aprendizagem mais significativa. As escolas do 

campo podem oferecer várias possibilidades curriculares. 

Na escola democracia a professora se orgulha em conseguir aproximar a 

comunidade da realidade escolar para que conheçam as atividades desenvolvidas 

na escola. Em alguns planos de aula estão presentes atividades como: rodas de 

conversa, trabalhos em grupo e leitura compartilhada. Porém, o livro didático era 

ainda o mais utilizado para ministrar os conteúdos. A escola também tem 

acompanhamento pedagógico e ACs mensais com as escolas urbanas. Diante 
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disso, a professora tem a consciência de que os planos desenvolvidos não são 

condizentes com o modo de vida e trabalho camponês, e que não há muitos projetos 

onde possam enfatizar alternativas no contexto e diversidades culturais do meio 

ambiente. 

Nesse contexto, a educação do campo ainda falta muito para atender as 

expectativas de uma educação motivadora, que só será promovida com a 

colaboração da sociedade e do poder público na contribuição por um padrão mínimo 

de qualidade. Também pode-se dizer que as práticas pedagógicas das escolas 

camponesas precisam de um olhar mais atento e com propostas que valorizem o 

ensino e a diversidade cultural e as transformações do povo do campo. Como é 

destacado nas diretrizes, precisa-se de: 

Propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a 
diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, 
a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e 
respectivas contribuições para as melhorias das condições de vida e a 
fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidaria e 
colaborativa na sociedade democrática. (Idem, ibid., pág. 25). 

Diante desse cenário percebemos a necessidade de mudança na forma em 

que está sendo aplicada a prática pedagógica na Escola Democracia, já que, o 

conteúdo aplicado pode ser interessante, mas está fora do contexto de uma 

educação do campo. Desta forma, não basta só realizar atividades aleatórias, é 

necessária uma proposta educativa que aproxime os alunos da sua realidade com 

as experiências escolares. A ausência de um projeto Político Pedagógico fez com 

que essa realidade se agravasse. Considerando as particularidades do povo do 

campo, de como a sua cultura é de essencial importância, é notório a necessidade 

da criação de materiais didáticos relacionados a músicas, poemas, danças e textos 

com atividades práticas, estabelecendo assim um método de ensino mais 

descontraído contribuindo para que os educandos tenham uma visão melhor da sua 

cultura e do meio em que vivem. Com isso, os alunos conseguirão aprender além da 

leitura, a escrita e alguns aspectos científicos, a interpretação e intervenção da sua 

realidade, para que tenham um desenvolvimento pleno como cidadão. 

 Um primeiro desafio que temos é perceber qual educação está sendo 
oferecida ao meio rural e que concepção de educação está presente nesta 
oferta. Ter isto claro ajuda na forma de expressão e implementação de 
nossa proposta. A educação do campo precisa ser uma educação 
especifica e diferenciada, isto é, alternativa. Mas sobretudo deve ser 
educação, no sentido amplo de processo de formação humana, que constrói 
referências culturais e políticas para interversão das pessoas e dos sujeitos 
sociais na realidade, mas plena e feliz. (Arroyo, 2004, pág. 23  )    
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Pode-se dizer então que escolas que trabalham só com conteúdo pronto e 

atividades em livros didáticos, acabam impedindo os alunos de expor suas ideias e 

explorarem os conhecimentos que foram adquiridos com seus familiares e com a 

comunidade. Desta forma, ocorre uma interferência no contato com a realidade 

vivida, comprometendo o ato de aprender a resolver problemas.  

Outra alternativa que está sendo muita utilizada é a Pedagogia da 

Alternância. Essa metodologia é muito usufruída por camponeses para evitar que 

seus filhos não percam muito tempo na estrada se deslocando para escolas urbanas 

e ainda tenham mais tempo para trabalhar. Nessa pedagogia, os alunos passam um 

período de convivência em sala de aula e outro em casa. Durante o período que 

passam na escola, o aluno tem suas disciplinas diárias normalmente, além de 

técnicas voltada para lida com a terra. No momento que estão em casa são 

instruídos a desenvolverem técnicas com as hortas, plantações, animais, etc., e 

passar esses ensinamentos aos pais e comunidade.  

Com isso, aumentam os conhecimentos agropecuários de muitas famílias e 

ainda evitam que muitos jovens desistam dos estudos, diminuído assim a evasão 

escolar camponesa.  Com o tempo a Pedagogia da Alternância vem ganhando 

espaço se mostrando muito eficaz para a educação básica do campo, pois valoriza 

os saberes dos camponeses considerando as suas especificidades. A Pedagogia da 

Alternância permite uma aproximação da escola com a família criando assim um 

vínculo com a convivência cultural e a construção dos conhecimentos que acontece 

de forma constante, tanto nos espaços escolares quanto na convivência com a 

família. Essa pedagogia vem crescendo e se mostrando uma alternativa notável 

para uma proposta de educação de qualidade para as pessoas do campo, 

possibilitando a realização da formação do cidadão. 

Assim a Pedagogia da Alternância passa a ser entendida como uma 
metodologia que favorece o acesso e a permanência dos jovens e adultos 
do campo, nos processos escolares, antes dificultada por sua característica 
seriada estanque sem articulação com a realidade e o modo de vida rural. 
(CORDEIRO, REIS, HAJE, 2011 pg. 120)  
 

Hoje no Brasil a Pedagogia da Alternância está se fortalecendo, pois é a melhor 

forma de atender as especificidades e a cultura da juventude camponesa, 

principalmente no ensino fundamental, ensino médio e em cursos profissionais 

técnicos. E ao passar os conhecimentos, essa pedagogia ajuda a fortalecer a 

relação entre a escola, família e comunidade. Com todas as dificuldades que a 
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educação do campo passa, a Pedagogia da Alternância foi de fundamental 

importância para contribuir para que a cultura camponesa não se perca. 

Sobre a educação do campo considerada estratégia para o 
desenvolvimento socioeconômico do meio rural, a Pedagogia da Alternância 
nesse âmbito, passou a mostrar-se como uma alternativa adequada para a 
educação básica, especialmente, o ensino médio e a educação profissional 
técnica de nível médio, de vida a relação expressiva que promove entre as 
três agencias educativas, família, comunidade escola. (CORDEIRO, REIS, 
HAJE, 2011 pág. 121) 

A prática pedagógica para a educação do campo precisa está fundamentada 

na cultura e cidadania do homem do campo, por isso ela deve ser adequada para os 

camponeses, construídas com base em suas lutas por igualdade e por dignidade. 

A escola do campo é um local de adequação dos conhecimentos e produção 

dos saberes. A comunidade quer que a escola possibilite a ampliação desse 

aprendizado e o ponto de partida para que isso aconteça é a representação da 

realidade local. Um desafio lançado ao professor que deve trabalhar com conteúdos 

escolares a partir dessa verdade, isso exige do professor conhecer o modo de vida 

dos educandos. Para isso, é preciso ouvir os moradores do campo com sua 

sabedoria, conhecer sua cultura, suas críticas e suas satisfações com relação à 

escola. Isso possibilitará o desenvolvimento de propostas pedagógicas a serem 

aplicadas nessa instituição, e a partir do conhecimento científico conseguir 

desenvolver boas aulas. Portanto, a valorização dos conhecimentos como ponto de 

partida é fundamental para a produção de aulas voltadas para as necessidades 

culturais e científica. 

 

 

5 METODOLOGIA  

Para conseguir produzir os objetivos desta pesquisa foi utilizado uma revisão 

bibliográfica acerca da educação do campo e uma pesquisa qualitativa. Este método 

foi capaz de identificar os dados que não podem ser determinados através de 

resultados exatos. Sendo assim, essa pesquisa permite apresentar diferentes pontos 

de vista sem ser necessário a obtenções de resultados, destacando as motivações 

dos entrevistados. É uma pesquisa realizada com respostas abertas onde o 

entrevistado sente-se à vontade para dar a resposta da maneira que ele pensa. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
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significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes. (MINAYO, 2006; pag.21) 

A pesquisa qualitativa não é mérito apenas do pesquisador, mas sim de um coletivo, 

onde o pesquisado é muito importante e é onde ambos conseguem demostrar seu 

esforço principalmente do pesquisador. O projeto de pesquisa é o desfecho de 

várias ações e esforço do pesquisador. Ele culmina uma trajetória anterior marcada 

por atividades e atitudes. (RUDIO, 2000; MINAYO, 2006; pág. 36) 

O resultado deste trabalho foi estruturado a partir de coletas de dados como 

uma entrevista online que, por conta da pandemia do COVID-19, não foi possível 

realizar presencialmente. O acompanhamento presencial seria muito importante 

para o desenvolvimento da pesquisa, mas não foi possível devido às aulas estarem 

suspensas. Nessa pesquisa foi realizada uma entrevista online com uma professora 

que faz parte da rede de ensino dessa localidade rural desde 1992, contribuindo 

com a implantação de políticas públicas, lutas em defesa da classe dos professores 

e dos interesses dos pais e alunos para manter a escola funcionando. Desta forma, 

a professora representa uma memória viva de como era a Escola Municipal da 

Democracia, e quais mudanças ocorreram desse tempo até os dias atuais. 

Uma entrevista semiestruturada foi realizada por ser um método mais 

espontâneo, onde com algumas perguntas foi estabelecido um diálogo com a 

entrevistada. A entrevista com a professora foi conduzida de forma confortável, 

permitindo a obtenção de informações para o aprofundamento da pesquisa. A partir 

da entrevista foram coletados dados sobre escola e o trabalho docente. Desta forma, 

foram destacados assuntos como: a estrutura e a quantidade de salas e banheiro, 

área de recreação, a quantidade de alunos e a formação dos docentes que atuam 

na escola. Assim pode-se perceber como está a atuação do poder público na Escola 

Municipal da Democracia. 

A entrevista semiestruturada combina perguntas fechadas e abertas, em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se 

prender à indagação formulada (MALINOWSKI, 1984, p. 64). 

Outro procedimento utilizado foi a análise documental, onde identificaram-se 

informações pertinentes, já que os documentos fundamentam outros dados 

recolhidos no processo de pesquisa. O uso de documentos permite comprovar a 

veracidade da história da escola. Com isso, fontes diversas foram consultadas a 

partir de documentos cientificamente verdadeiros. 
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A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados 
está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina 
de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou 
fenômeno ocorre, ou depois. (LAKATOS, 2003; MARCONI, 2003. Pg.174) 

Esse levantamento foi feito na secretaria municipal de educação do município 

através de algumas pessoas que fizeram parte da história da educação rural da 

Escola Municipal da Democracia. E foi um importante complemento para a pesquisa. 

Com os levantamentos dos documentos da Escola Municipal da Democracia 

observaram-se as dificuldades em manter a escola funcionando, e com isto, a 

importância do poder público nas mudanças que ocorreram. Nesta perspectiva, 

percebe-se a importância que teve e que ainda tem essa escola para a comunidade 

e como está a conscientização das pessoas diante da luta por melhorias através do 

poder público. 

 

 

6 ANÁLISE DE DADOS 

 

A escolaridade no campo vem se caracterizando pela baixa oferta do ensino e 

de recursos, e o desgaste provocado pelo difícil acesso à escola. A Escola Municipal 

da Democracia foi criada para beneficiar a comunidade da região do Poço em São 

José do Jacuípe, e outras localidades circunvizinhas, uma vez que muitas crianças e 

jovens não têm condições de irem estudar na cidade, então essa escola é muito 

importante para esta comunidade. Para encontrar essas informações, foi realizada 

uma entrevista com a professora no dia 10 de dezembro de 2020. 

Com os documentos encontrados ao fazer a pesquisa na Secretaria de 

Educação do município, descobriu-se que a Escola Municipal da Democracia foi 

criada em 1983, passando a funcionar atendendo a comunidade e as demandas de 

alunos na região. Analisando essa escola, percebe-se que existem condições 

precárias na estrutura que acaba interferindo no trabalho pedagógico e no 

desenvolvimento dos alunos. É uma escola pequena com apenas uma sala de aula 

e dois banheiros, que não tem um mínimo conforto, contém uma cozinha interna. 

Relatou-se a existência de um parque, que foi destruído por falta de manutenção. 

Depois de muitos anos, as mudanças que ocorreram foram: mudar a 

localização da cozinha de dentro da sala construindo-a no fundo da escola; fizeram 

um muro onde as crianças tiveram acesso um pequeno pátio; antes do muro, a 
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recreação era feita dentro da sala de aula. Contudo, ainda falta muito para que essa 

instituição tenha uma estrutura apropriada.  Por exemplo: a necessidade da criação 

e manutenção de uma biblioteca, atualmente os alunos utilizam os poucos livros 

sucateados disponíveis; não tem refeitório, as crianças acabam fazendo o lanche no 

pátio ou na sala de aula; falta de aparelhos tecnológicos, nunca tiveram acesso a 

computadores. Estas deficiências representam um total descaso com alunos e 

professores e com a comunidade. Segundo a professora regente houve cobranças 

por partes dos funcionários e da comunidade, mas não tiveram êxito. 

A professora acredita ser preciso pessoas no poder público que assumam um 

compromisso com bem-estar da escola e que tenham um olhar diferenciado. Mas 

isso nunca foi feito por nenhum gestor ou gestora do município. Foram muitos os 

desafios encontrados por esta instituição, porém, o maior deles é o descaso, a 

desvalorização e a falta da ampliação tão esperada para essa escola. 

A Escola Democracia teve poucos professores, e a partir do ano de 1992 a 

professora Fausta Silva Santos assumiu até agora. É uma professora da 

comunidade com a formação em magistério e com ensino superior incompleto, sem 

nenhuma perspectiva de uma formação específica voltada para os conhecimentos 

sobre o campo, o trabalho rural, a agricultura familiar entre outros, como acontece 

com a maioria dos educadores do campo. 

Os movimentos sociais reivindicam que nos programas de formação de as 
questões relativas ao equacionamento da terra, ao longo de nossa história, 
as tensões no tempo entre latifúndios, a monocultura o agronegócio e a 
agricultura familiar; conhecer os problemas da reforma agraria, a expulsão 
da terra, os movimentos de luta pela terra e pela agricultura camponesa, 
pelos territórios dos quilombolas e dos povos indígenas. Conhecer a 
centralidade da terra e do território na produção da vida e da cultura, das 
utilidades, da tradição dos conhecimentos.... Um projeto educativo, 
curricular, descolado desses processos de produção da vida e da cultura e 
o conhecimento estará fora do lugar. Daí a centralidade desses saberes 
para a formação especifica de educadoras e educadores do campo. 
(Arroyo, 2007, pág. 167).  

A Escola Democracia acompanha as reuniões de ACs mensais para 

preparações dos planos de aula com as escolas da cidade. No entanto, a professora 

se depara com propostas pedagógicas elaboradas para a zona urbana, com aulas 

descritas como interessantes, mas distantes da realidade do campo. Na caderneta 

dos alunos dos anos 2013 e 2019 pode-se perceber que as atividades eram 

parecidas com rodas de conversa, leitura de textos, atividades no livro didático, 
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aulas expositivas, confecção de cartazes entre outras. Eram aulas que nada tinham 

a ver com a realidade do campo. 

A professora enfatiza que os planos de aula para a escola do campo seria um 

plano específico para o modo de vida e trabalho camponês. Um plano pedagógico 

onde possa enfatizar alternativas nos contextos e diversidades culturais do meio 

ambiente. Embora isso seja necessário, a ideia é pouco realizada na Escola 

Democracia. 

Este é uns desafios e ao mesmo tempo, uma das possibilidades da escola 
do campo: articular os conhecimentos que os educadores têm o direito de 
acessar a partir do trabalho com a realidade, da religação com a cultura e 
com os conhecimentos científicos a serem aprendidos em cada ciclo da vida 
e aí diferentes areis de conhecimento. (MOLINA; FREITAS. 2011, pàg. 27)  

 A professora relata que a Escola Democracia já teve 78 alunos com uma 

classe multisseriada, mas com a ida de muitas pessoas dos familiares da 

comunidade para a cidade, no ano de 2019 este número de alunos foi reduzido para 

19, e hoje só existe 7. Por este motivo, a Secretaria Municipal de Educação queria a 

todo custo fechar a escola e transportar os alunos para a cidade. Entretanto, a 

comunidade unida com funcionários, professora e alunos conseguiram que isto não 

acontecesse. Eles consideram uma falta de respeito por parte do poder público. 

Porém, as crianças da creche e pré-escola estão tendo que se deslocar para a 

cidade, pois são apenas 5 alunos e o poder público não quer que a escola funcione 

em dois turnos com poucas crianças, considerando que isto aumentaria os custos. 

No cenário atual, muitas escolas tiveram que buscar saída de emergência 

para continuar com as atividades. Na Escola Democracia não foi diferente. A 

professora e coordenação tiveram que desenvolver aulas remotas com o auxílio de 

tecnologias, onde passaram a dar aulas virtuais através de lives, e desenvolver 

atividades semanais para os pais buscarem na escola uma vez por semana. Desta 

maneira os alunos respondiam em casa, e depois os pais entregavam na escola 

para a correção. Isso é consequência do momento de pandemia do Corona vírus 

(COVID 19) que para segurança de todos foi preciso o fechamento das escolas. 

O Art. 31, inciso IV, da LDB, sobre a totalização da frequência das crianças 
nas unidades da educação infantil, recomenda o cumprimento do limite 
mínimo legal de 60º de atividade presencial, nos duzentos dias letivos no 
calendário. Para a Educação Básica, ratifica-se a execução de seus 
currículos e programas, no cumprimento dos duzentos dias de trabalho 
escolar, bem como da carga horaria mínima anual de oitocentas horas, com 
a possibilidade de contagem dos tempos das atividades curriculares nos 
domicílios dos estudantes para ajuste entre períodos, tempos, horários, 
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podendo zerar defasagem do calendário letivo. Para Educação Superior, a 
observância aos duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo. 

Há 28 anos que a professora Fausta leciona na Escola Democracia e se 

orgulha por ter contribuído e beneficiado esta comunidade. Quando observa a 

participação ativa dos familiares dos alunos nos eventos da escola, em meio a 

tantos desafios, se sente realizada e feliz pelo esforço e êxito obtido. A professora 

percebe o reconhecimento dos alunos no seu trabalho, e que seus ensinamentos 

foram aprendizados importantes para a vida de todos.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, buscou-se descobrir os desafios encontrados pela falta de 

investimentos das políticas públicas na escola Municipal da Democracia no 

Município de São José do Jacuípe. 

No decorrer da pesquisa foi constatado que a escola não é valorizada por 

parte do poder público e não tem uma estrutura adequada desde a sua fundação. 

Trata-se de uma classe multisseriada, já que tem apenas uma sala de aula para 

alunos de anos diferentes, e não tem uma proposta pedagógica condizente com a 

realidade da comunidade e com materiais necessários. É uma educação tratada 

com descaso, pois é vista como desnecessária. Por ter poucos alunos, o poder 

público queria que as crianças fossem estudar na cidade, com o objetivo de diminuir 

gastos, mas a comunidade unida com pais e funcionários conseguiram mantê-la 

funcionando. Diante disso, a pesquisa mostra que ainda tem muito o que se fazer 

com a educação no campo. É preciso criar estratégias de ensino baseados nas 

especificidades da vida camponesa, valorizando suas culturas e seus saberes. 

Neste contexto, podemos pontuar que a professora necessita de uma formação 

específica para o campo, apesar de seus esforços para realizar um trabalho de 

qualidade. Essa é a realidade de muitos educadores do campo. Por este motivo 

podemos perceber que o poder público é um elemento essencial e importante para a 

garantia de acesso a uma educação digna para os povos do campo na atual 

realidade, e que é preciso fazer mais investimentos e ter um olhar preciso e voltado 

para as necessidades dos camponeses.  

Essa é a realidade da Escola Democracia. No entanto, esta pesquisa ajudou 

a perceber que existem outras realidades diferentes para os povos do campo. É real 
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que algumas escolas conseguiram conquistas significativas, articuladas pelos 

movimentos sociais que lutam juntos por igualdade, e para que o campo tenha 

direitos a uma educação digna, de boa qualidade e com respeito. Todos são 

cidadãos com direitos, não importa onde vivem. 

Com este trabalho, nasce o desejo de que as famílias campesinas sejam 

reconhecidas como capazes de aprender independente da sua cultura. Em geral, foi 

enriquecedor descobrir mais sobre a educação do campo e suas especificidades.         
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9 ANEXOS 
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10 APÊNDICE 

 

1- O que essa escola representa para essa comunidade? 

2- Como era a escola no início de seu trabalho docente? 

3- Como é a relação da escola e comunidade sobre as atividades escolares? 

4- Você acha que a estrutura da escola é apropriada para o tamanho da turma? 

Houve melhorias? 

5- Como está a estrutura da escola hoje? 

6- O que poderia ser feito para melhorar essa escola? 

7- Quais os desafios que você tem encontrado nessa escola ao longo do tempo? 

8- Em relação as políticas públicas houve avanços ao longo do tempo? Quais? 

9- Como são as práticas pedagógicas desenvolvidas nessa escola? 

10-  Você se sentiu realizada na tarefa de ensinar os alunos dessa comunidade? 

11- Qual série você ensina nessa escola? Quantos alunos você tem atualmente? 

12- Qual a sua formação? 

13-  Você acha que essa Prática Pedagógica é apropriada para uma escola do 

campo? 

14-  Há quantos anos você ensina nessa escola? 

15- Quais melhorias seu trabalho trouxe para essa comunidade? 

 

 


