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DA CIDADE PARA O CAMPO: O OLHAR DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO 

E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE MANIAÇU SOBRE A DOCÊNCIA 

 

RESUMO 

Na Educação do Campo, ao exercer seu trabalho educativo e pedagógico, a escola deve 

preocupar-se em conhecer a realidade dos seus educandos, tendo o professor um papel 

importante quanto a mudança da realidade dos indivíduos da comunidade. Desta maneira este 

artigo teve como objetivo analisar a opinião dos professores sobre ao fato de morarem na cidade 

e lecionarem em um colégio estadual em Maniaçu, distrito de Caetité-BA, atendendo à um 

público camponês, bem como compreender a relação de cada um com a formação continuada, 

os desafios ou dificuldades enfrentadas. Foi realizada uma pesquisa descritiva, com observação 

sistemática e aplicação de questionários para nove educadores do Ensino Médio e da Educação 

de Jovens e adultos, com posterior análise e interpretação dos resultados, com base nas leituras 

de autores (as) como Paiva (1987), Arroyo (1999, 2007), Pérez (2001), Fernandes e Molina 

(2004, 2007), Vighi (2013) entre outros. Evidenciamos que apesar de estar situada em um 

distrito e receber alunos da roça/meio rural, o colégio está inscrita no Censo Escolar como 

estadual urbana, assim o Projeto Político Pedagógico da escola é estruturado de acordo com as 

leis que regem estas instituições, dificultando o trabalho do professor principalmente quanto a 

autonomia para escolha dos conteúdos a serem trabalhados com os discentes, sendo apontado 

o livro didático e a matriz curricular como os principais norteadores. Os participantes apontam 

a importância da formação continuada e que até aquele momento ainda não tinham realizado 

nenhum curso na área de Educação do Campo. 

Palavras-chave: Professor. Escola no Campo. Educação do Campo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the Rural Education, in carrying out its educational and pedagogical work, the school is 

concerned with knowing the concrete reality of its students and having the teacher an important 

role regarding the change of the reality of the individuals of the community. In this way, this 

article had as objective to analyze the opinion of the teachers about the fact that they live in the 

city and teach in a state college in Maniaçu, district of Caetité-BA, attending to a peasant public, 

as well as to understand the relation of each one with the training, the challenges or difficulties 

faced. A descriptive research was carried out, with systematic observation and application of 

questionnaires for nine high school and youth education educators, with subsequent analysis 

and interpretation of the results, based on the readings of authors such as Paiva (1987), Arroyo 

(1999, 2007), Pérez (2001), Fernandes and Molina (2004, 2007), Vighi (2013) among others. 

We show that although the school is located in a district and receives students from rural areas, 

the school is enrolled in the School Census as an urban state, so the School's Political 

Pedagogical Project is structured according to the laws that govern these institutions, making it 

difficult to teacher's work mainly regarding the autonomy to choose the contents to be worked 

with the students, being pointed out the didactic book and the curriculum matrix as the main 

guiding principles. The participants point out the importance of continuing education and that 

until that moment they had not yet completed any course in the area of  Rural Education. 

 

Keywords: Teacher's. School in the Rural.  Rural Education 
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INTRODUÇÃO 

 

PROFESSOR (a) 

 

A semente chamada conhecimento de repente ganha fertilidade, e assim como o coração começa pulsar, 
ganhando vida, em meio a aridez da ignorância que oprime ainda mais os oprimidos, surge a essência dos 

sonhos em busca de aniquilar os medos e fazer o conhecimento predominar frente aos obstáculos do 
desconhecido. Ser professor é conviver com a complexidade da contradição, é saber ouvir e dividir as 

responsabilidades que aproximam distâncias e se resumem em abraços pelos sucessos no caminho fazendo 
enxergar novos horizontes. 
(Marcos Fernandes, 2017). 

 

A Educação do Campo, com uma escola DO campo, é bem diferente da escola rural, da 

escola NO campo, da escolinha da roça. Pois esta, interfere diretamente na vida dos 

camponeses1e partindo do pressuposto de que os professores - que não residem ou tem contato 

direto com a ‘roça” e, que ainda não acessaram a formação específica para atuar no contexto 

complexo, diversificado, político e de luta da Escola do Campo - têm um choque de realidade 

quando se trabalha em escolas situadas fora da zona urbana ou que atendam majoritariamente 

estudantes que vivem no campo, nos damos conta do que o autor Marcos Fernandes aponta no 

poema acima: “[...] surge a essência dos sonhos em busca de aniquilar os medos e fazer o 

conhecimento predominar frente aos obstáculos do desconhecido”, pois as singularidades desse 

campo profissional exigem o enfrentamento de desafios que envolvem a compreensão das 

dimensões de totalidade e historicidade presentes tanto nas relações socioculturais das 

comunidades camponesas, como nos processos de ensinar e aprender. 

Sendo assim, evidenciamos que parte importante do processo de escolarização é a figura 

do professor. Embora a profissão docente, “desde sua origem, esteja atrelada a um conjunto de 

normas, valores, burocracias e formas de controle que emperram a autonomia profissional, os 

professores lutam contra uma força continuada de desprofissionalização da docência” 

(SACRISTÁN, 1999 apud FERREIRA, 2015, p.66). 

A formação de professores da Educação Básica no Brasil é marcada por leis, decretos e 

regimentos que uniformizam os processos formativos, fazendo com que a escola do/no campo 

necessite de um educador que tenha compromisso e condições de desconstruir as práticas, ideias 

                                                           
1 O Decreto n° 7.352/2010, reconhece como camponeses os: agricultores familiares, os extrativistas, os 
pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores e 
assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas 
condições de existência a partir do trabalho no meio rural. 
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e atitudes que são manifestas neste meio, transpassando/abandonando o modelo rural e o 

modelo urbano (MOLINA; ROCHA, 2014). 

O projeto de Educação do Campo tem como uma de suas bandeiras de luta a formação 

de Educadores do Campo e desde essa prerrogativa conquistou-se a materialidade de algumas 

políticas para subsidiar os processos de formação docente a exemplo do Programa de Apoio às 

Licenciaturas em Educação do Campo (PROCAMPO), que objetiva preparar educadores para 

atuar na gestão de processos educativos escolares e não escolares, atuando nos anos finais do 

ensino fundamental e médio (MOLINA; SANTOS, 2014).  

Para nortear o trabalho baseamo-nos no seguinte problema de pesquisa: Quais as 

implicações, desafios e dificuldades encontradas por professores do Ensino Médio e Educação 

de Jovens e adultos que moram na cidade e trabalham em uma escola no campo? 

E na perspectiva de responder a indagação da pesquisa, foi elaborado os seguintes 

objetivos gerais: Analisar as opiniões dos professores quanto ao fato de morarem na cidade e 

lecionarem em uma escola do distrito, atendendo à um público camponês, bem como 

compreender a relação de cada um com a formação continuada e desafios ou dificuldades 

enfrentadas. Para nortear o trabalho, foram traçados os seguintes objetivos específicos: Pontuar 

os desafios e dificuldades enfrentados pelos docentes que residem na cidade e atuam em uma 

escola no campo, as formas/metodologias de trabalho, posicionamento quanto a formação 

continuada/formação específica para a Educação do Campo e compreensão da realidade dos 

seus educandos, e entender a visão dos docentes quanto ao tipo de formação e qualificação que 

os alunos do campo devem ter.  

Para alcançar nossos objetivos traçamos um caminho metodológico onde, utilizamos a 

aplicação de questionário e a observação sistemática (GIL, 2002) na qual podemos coletar 

informações e analisa-las a partir de referências bibliográficas como: Paiva (1987), Arroyo 

(1999, 2007), Pérez (2001), Fernandes e Molina (2004, 2007), Vighi (2013) dentre outros. 

As pesquisas que estão na base das reflexões aqui apresentadas foram realizadas no 

âmbito das discussões, dos trabalhos realizados e suscitações que foram levantadas no curso de 

pós graduação em Educação do Campo na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Campus 

XII - Guanambi, pois estas tiveram uma relevância muito grande em nossa atuação profissional 

como docentes, assim como o fato de ter trabalhado como professora do Ensino Médio e da 

Educação de Jovens e Adultos desta instituição de ensino por dois anos consecutivos, o que me 

instiga a buscar saber a opinião de outros professores que assim como eu, residem na cidade e 
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trabalham com o Ensino Médio (EM) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) no meio 

rural/roça/distrito. Devido aos objetivos traçados e as adversidades que podem ocorrer em 

pesquisas como esta, este trabalho focalizou um colégio estadual localizado em Maniaçu, 

distrito de Caetité-BA, sendo necessário estudos e pesquisas posteriores com públicos como 

este, para melhor compreensão deste universo tão ambo.  

Esta pesquisa tem relevância acadêmica e social, por mostrar a real necessidade de 

discussões sobre a Educação do Campo em todos os locais, meios de comunicação e 

principalmente nas instituições de ensino, na formação de professores - onde pouco se vê, ouve 

ou sabe sobre os anseios das comunidades rurais. 

Para entender melhor sobre o assunto de que iremos tratar, vamos tratar dos aportes leis, 

isto é, o regimento legal que orienta, normatiza e intervém na educação brasileira. 

 

A educação e seus aportes legais 

Miguel Gonzalez Arroyo (1999, p.14) diz que “a escola é mais um dos lugares onde nos 

educamos. Os processos educativos acontecem fundamentalmente no movimento social, nas 

lutas, no trabalho, na produção, na família e na convivência cotidiana”. Restando a escola 

interpretar e sintetizar estes processos educativos que acontecem fora, organizar o 

conhecimento, socializar o saber e a cultura historicamente produzidos, dar instrumentos para 

interpretar e intervir na realidade, na produção e na sociedade. Este direito tem base legal na 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 205, que nos diz  

“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 profissional.”  

 

Tendo aporte na Lei 9.394/96 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

principalmente em seu 1° artigo quando diz que “a educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (BRASIL, 1996), está manifesto algo que devemos nos lembrar 

sempre, que é a importância dos movimentos sociais, visto que “é o movimento social que nos 

coloca no terreno dos direitos, pois leva a vincular educação com saúde, cooperação, justiça, 

cidadania, valores da vida e formação humana” (ARROYO, 1999, p.12), que trazendo para o 
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âmbito da Educação do Campo2, responde a questionamentos como: “Por que/para que ensinar 

o povo da roça” (...)? A resposta é simples: Porque todos eles são sujeitos, e sujeitos de direito. 

Se a Constituição e as demais leis que regem o nosso país, prevê esse direito, ele não pode ser 

negado ou negligenciado. 

Mas, mesmo tendo essa base legal, várias lacunas são encontradas no meio rural, 

destacando-se a inexistência ou insuficiente quantitativo de espaços/instituições de ensino 

voltados aos interesses locais, assim, como há um crescente número de fechamento/ 

reordenamento de escolas rurais e baixos investimentos nos espaços que ainda “resistem”, 

fazendo com que o quantitativo e/ou qualitativo no trabalho da comunidade escolar muitas 

vezes sejam insuficientes, inadequados ou desvinculados da real necessidade dos moradores e 

moradoras do campo. 

A LBD em seu Título VI, que trata dos profissionais da Educação, diz em seu art. 61, a 

qual fala sobre a formação de profissionais da educação, aponta como fundamentos: “I- a 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; II- 

aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 

atividades”. (BRASIL, 1996). 

Já no art. 62, diz que a formação docente deve ocorrer em nível superior (...) e no art. 

67, dispõe que os sistemas de ensino devem promover a valorização profissional, assegurando 

entre outras coisas, ingresso por concurso público, aperfeiçoamento profissional continuado, 

piso salarial, período reservado a estudos, planejamento e avaliação (dentro da carga horária) e 

condições adequadas de trabalho. 

Quando falamos em boas condições de trabalho, temos que levar em consideração que 

a acessibilidade dos profissionais da educação nos espaços formativos situados na roça, é 

bastante conturbada, uma vez que muitos residem em locais distantes do lugar em que 

trabalham, como no caso em estudo, onde os professores moram na cidade e trabalham no 

distrito. Como o quantitativo de profissionais com formação em nível superior e que são 

moradores do local que estão disponíveis estas escolas não é suficiente para a demanda regional, 

gestores públicos oportunizam o transporte de professores residentes na cidade à irem até estes 

locais. 

Ainda existem muitas dificuldades na educação brasileira, entretanto temos algumas 

políticas públicas educacionais que quando efetivadas, estão mudando a realidade das unidades 

                                                           
2 Neste artigo utilizaremos Educação do Campo (em maiúsculo) por entender que se trata de uma afirmação 
política. 
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escolares. Podemos citar a Lei n° 12.696, advinda da Medida Provisória nº 562/2012, que 

dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas 

(PAR) e a Lei nº 11.947, sobre o atendimento da alimentação escolar, o Programa Nacional de 

apoio ao Transporte do Escolar e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Que são 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Na tentativa de solucionar alguns problemas, a gestão municipal na região pesquisada, 

trabalha objetivando a permanência dos sujeitos em suas localidades, assim, tem escolas em 

outros espaços que não só o urbano e para trabalhar nas instituições de ensino, há a exigência 

de ter licenciatura completa ou estar cursando o nível superior (estagiários) e estes profissionais, 

contam com a disponibilização de ônibus/micro ônibus para transportá-los da sede até os locais 

de trabalho nas zonas rurais. As unidades que oferecem o Ensino Médio, tanto regular quanto 

na EJA estão localizadas na cidade de Caetité e reordenadas nos distritos da cidade. 

Para melhor entender a evolução da educação no Brasil, apresento alguns marcos legais, 

para situarmos no regimento que orienta, determina e direciona a educação básica do país, assim 

compreenderemos qual a formação que os professores em estudo receberam, uma vez que 

especificidade para o campo, não é ofertada em todas as universidades/faculdades. De acordo 

com o artigo “Concepto de Marco Legal”, publicado pelo “Centro de Conocimientos Dana” e 

adaptado na série Textos Referenciais do 8ºCNP (Congresso Nacional de Profissionais), os 

marcos legais 

sempre estão presentes no corpo de um marco legal um conjunto de provisões 

regulatórias e leis inter-relacionadas. Seu fundamento costuma ser a 

Constituição do país, desdobrada depois na legislação complementar e 

ordinária que inclui leis, decretos, códigos e regulamentos, dados a conhecer 

por distintas instâncias reguladoras que guardam estreitos vínculos com a 

matéria em questão (MACEDO, p.7, 2013). 

Assim, começamos a compreender as regulamentações que regem e que direcionam a 

educação brasileira, o que interfere diretamente na formação, na atuação, nos recursos da escola 

e no ser educador no campo. Partiremos do artigo 206 da Constituição da República Federativa 

do Brasil, que traz os princípios básicos para a universalidade do acesso, dos planos de cargos 

e carreiras e sobra a valorização do profissional. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

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 ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino;  
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IV – gratuidade do ensino público em estabelecimento público;  

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; (Inciso com redação dada 

pela Ementa constitucional n° 53, de 2006)   

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

VII – garantia de padrão de qualidade; 

VIII – piso salarial profissional para profissionais da educação escolar 

pública, nos termos da lei federal. (Inciso com redação dada pela Ementa 

constitucional n° 53, de 2006) Parágrafo único. A lei disporá sobre as 

categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e 

sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de 

carreira, no âmbito da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

(Inciso com redação dada pela Ementa constitucional n° 53, de 2006) 

(BRASIL, 1988). 

 

Em 28 de abril de 2008, o Conselho Nacional de Educação (CNE) pública a Resolução 

nº 02, promulga as diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de 

políticas públicas de atendimento à educação básica do campo. Em 16 de junho de 2009, é 

sancionada a Lei nº 11.947, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e o 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) aos alunos da educação básica – alterando as Leis 

nº 10.880, de 09 de junho de 2004; 11.273, de 06 de fevereiro de 2006; e 11.507, de 20 de julho 

de 2007, revogando os dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, 

e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994 –, entre outras providências que, de um modo geral, 

ampliam os direitos, contemplando o artigo 205 da Constituição Federal (RODRIGUES; 

SILVA, 2016).  

Em 29 de janeiro de 2009, por meio do Decreto nº 6.755, é instituída a Política Nacional 

de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, ordenando a atuação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a 

programas de formação inicial e continuada, entre outras providências – revogado em 09 de 

maio de 2016 pelo Decreto nº 8.752, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica e confere maior amplitude à formação, em consonância com 

o Plano Nacional de Educação (PNE)/2014 (RODRIGUES; SILVA, 2016). 

Em 25 de julho de 2012, é sancionada a Lei n° 12.696, advinda da Medida Provisória 

nº 562/2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano de 

Ações Articuladas (PAR) – alterando a Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, e incluindo polos 

presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) na assistência financeiras do 

Programa Dinheiro Direto na Escola. A Lei nº 12.696 altera, também, as Leis nº 11.494, de 20 
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de junho de 2007, que passa a contemplar as instituições comunitárias que atuam na Educação 

do Campo com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); n° 10.880, de 09 de junho de 2004, 

que dispõe sobre a assistência financeira da União no âmbito do Programa de Apoio aos 

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos; e n° 8.405, de 09 de 

janeiro de 1992, que elenca todos os pontos principais no que se refere à Educação do Campo, 

a partir disso podemos diferenciar os modelos de educação implantados no país.  

 

Educação no Campo x Educação rural 

De acordo com Paiva, (1987, p.241) foi criado em 1961 pela Conferência Nacional de 

Bispos do Brasil (CNBB), o Movimento de Educação de Base- MEB, que visava uma formação 

crítica voltada para as áreas rurais e também setores periféricos das áreas urbanas, atuando em 

questões políticas, econômicas, culturais, de saúde e atuava como um movimento engajado com 

o povo em um trabalho de mudança social, fato evidenciado pelo foco na alfabetização. Já na 

década de 1980 surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST com 

reivindicações voltadas para a reforma agrária, sem deixar de lado questões específicas para a 

Educação do Campo. 

Fernandes e Molina (2017, p.240) apresentam um dossiê com experiências sobre a 

Educação do Campo no Brasil, na Argentina e no México onde salientam que os movimentos 

camponeses e indígenas têm construído políticas educacionais com a participação popular e 

desafiado os governos e as universidades a se superarem na construção da diversidade na 

educação. Maior prova disso é o nascimento da Educação do Campo no Brasil, que aconteceu 

na década de 1990 tendo como principal referência o I ENERA (Encontro Nacional de 

Educadoras e Educadores da Reforma Agrária), protagonizada pelo MST e de lá pra cá, “o 

campesinato é uma porção da sociedade organizada que luta e defende não só o direito à 

educação, mas, em uma postura inovadora, constrói um novo paradigma educacional que tem 

o território e o desenvolvimento como conceitos essenciais”. 

O Decreto n° 7.352/2010 que dispõe sobre a política de Educação do Campo e o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, estabelece: 

Art. 1º A política de Educação do Campo destina-se à ampliação e 

qualificação da oferta de educação básica e superior às populações do campo, 

e será desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto. 
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§ 1º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: 

II - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela 

situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do 

campo. 

§ 2º Serão consideradas do campo as turmas anexas vinculadas a 

escolas com sede em área urbana, que funcionem nas condições especificadas 

no inciso II do § 1º. 

§ 3º As escolas do campo e as turmas anexas deverão elaborar seu 

projeto político pedagógico, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de 

Educação (BRASIL, 2010). 

 

A Educação do Campo é um novo paradigma que vem sendo construído por pensar na 

produção teórica, nos projetos educacionais e nas políticas públicas em uma práxis de 

transformação da realidade a partir da luta contra o capitalismo (FERNANDES e MOLINA, 

p.541, 2017).   

No âmbito do Movimento da Educação do Campo, a escola, ao exercer seu 

trabalho educativo e pedagógico, preocupa-se, inicialmente, em conhecer a 

realidade concreta dos educandos, na qual a própria escola está inserida, para, 

em seguida, articulá-lo com o conhecimento universal produzido 

historicamente pela humanidade. Trata-se de compreender a educação como 

um direito negado historicamente à classe trabalhadora e que, portanto, urge 

que essa mesma escola redimensione sua forma de conceber e executar os 

processos educativos, agora agregando finalidades, intencionalidades, 

organização coletiva e protagonismo dos sujeitos do campo nas diferentes 

funções que a escola venha a desempenhar junto à classe trabalhadora 

camponesa (FERREIRA, p. 30, 2015).  

 

Por outro lado, de acordo com Fernandes e Molina (2004), historicamente o conceito 

educação rural esteve associado a uma educação precária, atrasada, com pouca qualidade e 

poucos recursos. Tinha como pano de fundo um espaço rural visto como inferior, arcaico. 

Entretanto, os resultados aqui analisados, nos mostram que esta realidade vem mudando e 

portanto este artigo se justifica pela necessidade de acentuar para a comunidade em geral, a 

realidade de profissionais que trabalham em uma escola estadual no campo.  

 A Educação do campo luta para mudar a situação e pensamentos estereotipados que 

não condizem com a realidade camponesa do país, e isso se dá  

 

[...] pela própria compreensão acumulada na Educação do Campo, da 

centralidade dos diferentes tempos e espaços formativos existentes na vida do 

campo, nas lutas dos sujeitos que aí vivem e que se organizam para continuar 

garantindo sua reprodução social neste território, a ação formativa 

desenvolvida por estes educadores deverá ser capaz de compreender e agir em 

diferentes espaços, tempos e situações. Esta compreensão, portanto, articula a 
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formação e a preparação para gestão dos processos educativos escolares e 

também para gestão dos processos educativos comunitários: pretende-se 

formar educadores capazes de promover profunda articulação entre escola e 

comunidade.   (SÁ; MOLINA, p. 375, 2010) 

 

Considerando essa perspectiva formativa, faz-se necessário estudos e experiências 

intencionalmente preocupadas com questões não só da docência e da organização do trabalho 

pedagógico, mas, também com práticas sociais articuladas as vivências, experiências, 

limitações, recursos e expectativas dos educandos, com as contradições próprias do sistema 

sociopolítico e econômico que caracteriza a disputa de projetos educativos no campo brasileiro. 

Nesta perspectiva, as lutas se intensificam quando o assunto é o fechamento e/ou 

ordenamento de escolas rurais, pois esse paradigma rompe com o paradigma da Educação rural, 

que tem como referência o produtivismo, ou seja o campo somente como lugar da produção de 

mercadorias e não como espaço de vida. O ensino regular para as áreas rurais surgiu no período 

do segundo império, com a necessidade de abastecer a estrutura econômica vigente no país e 

podemos citar duas diferenças básicas desses paradigmas que são os espaços onde são 

construídos e seus protagonistas. Enquanto a Educação do Campo vem sendo criada pelos 

povos do campo, a Educação rural é resultado de um projeto criado para a população do campo, 

de modo que os paradigmas projetam distintos territórios. (FERNANDES E MOLINA, 2004).   

Segundo, Baptista (2003, p. 20-21), 

[...] a educação rural nunca foi alvo de interesse dos governantes, 

ficando sempre relegada ao segundo ou terceiro plano, “apêndice” da 

educação urbana. Foi e é uma educação que se limita à transmissão 

dos conhecimentos já elaborados e levados aos alunos da zona rural 

com a mesma metodologia usada nas escolas da cidade.  

 

A Educação rural projeta um território alienado porque propõe para os grupos sociais 

que vivem do trabalho da terra, um modelo de desenvolvimento que os expropria 

(FERNANDES E MOLINA, 2004) e isso faz com que a realidade fique distante destes, o que 

acaba refletindo no processo de escolarização, onde todos os anos são notificadas altas índices 

de evasão, repetência e desmotivação dos estudantes. E esta é uma das justificativas que fazem 

com que gestores e “representantes” públicos de vários municípios pelo Brasil afora, estejam 

fechando e/ou nucleando as escolas. 

De acordo Rodrigues e colaboradores (2017, p. 4) com informações do Data Escola 

Brasil de 2014, utilizando dados do censo escolar, constataram que enquanto os 

estabelecimentos de ensino localizados na área urbana passaram de 114.432, em 2009, para 
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118.564, em 2012, demonstrando a abertura de 4.132 novas escolas, na área rural verificou- se 

o inverso: em 2009, tínhamos 83.036 estabelecimentos; já em 2012, passamos para 74.112, ou 

seja, foram fechadas 8.924 escolas, destas, 5.607 foram na região nordeste, sendo 1.459 no 

estado da Bahia. 

O parecer da Câmara de Educação Básica (CEB) 23/2007 página 2, aprovado em 12 de 

setembro de 2017 pelo Ministério da Educação, que se refere ás orientações para o atendimento 

da Educação do Campo, reconhece que 

a preocupação com a Educação do Campo é recente no Brasil, embora o País 

tenha tido origem e predominância agrária em boa parte de sua história. Por 

isso, as políticas públicas de educação, quando chegaram ao campo, 

apresentaram-se com conceitos urbanocêntricos: a escola rural nada mais foi 

do que a extensão no campo da escola urbana, quanto aos currículos, aos 

professores, à supervisão. 

E sobre a nucleação, esse mesmo parecer afirma que  

 

quando se seguiu predominantemente o modelo norte-americano, a 

providência consistia em reunir várias escolas ou salas ditas “isoladas”, que 

foram fechadas ou desativadas, agrupando-as em uma única escola nos 

distritos ou comunidades que reunissem maior número de pequenas 

comunidades em seu entorno, surgindo esse modelo de organização conhecido 

como escola nucleada. (CEB 23/2017, p. 5) 

E, ainda, acrescenta que 

 a favor do modelo de nucleação foram alegados vários argumentos: baixa 

densidade populacional determinando a sala multisseriada e a unidocência; 

facilitação da coordenação pedagógica; racionalização da gestão e dos serviços 

escolares e melhoria da qualidade da aprendizagem... (CEB 23/2017, p.5). 

O parecer deixa claro que a solução dos problemas escolares no campo não está 

direcionada ou tem como “ponto chave” a nucleação, pelo contrário diz que a qualidade está 

muito mais relacionada à formação inicial e continuada de professores e à assistência 

permanente por serviços de supervisão, complementados por prédios especialmente planejados, 

equipamentos adequados, material didático específico e alimentação escolar apropriada. Tudo 

isso envolvido pela participação das famílias e da comunidade local. 

Formação de Educadores do Campo e docência na Escola do Campo 

Criado pelo governo federal em 1998, o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA) é um programa que fomentou as negociações entre o MST, as 

universidades e o governo. 

e dentre os vários objetivos a que se propõe, está garantir a escolaridade e a 

formação de educadores e educadoras para atuar na promoção da educação nas 
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áreas de reforma agrária; garantir formação continuada e escolaridade média e 

superior aos educadores e educadoras de jovens e adultos (EJA) e do ensino 

fundamental e médio nas áreas de reforma agrária. Parte significativa da luta 

dos sujeitos organizados do meio rural para a construção da Educação do 

Campo, como destaca Molina (2008) tem se dado por meio do PRONERA. 

 

De acordo com Gomes (2010) atualmente, além da Pedagogia, existem várias 

experiências de formação de educadoras e educadores do campo em cursos de Licenciatura, 

como as desenvolvidas pelo Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciatura em 

Educação do Campo, o Procampo. 

O projeto de Educação do Campo tem como uma de suas bandeiras de luta a formação 

de Educadores e desde essa prerrogativa conquistou-se a materialidade de algumas políticas 

para subsidiar os processos de formação docente a exemplo do Programa de Apoio às 

Licenciaturas em Educação do Campo (PROCAMPO), que de acordo com MOLINA e 

ROCHA (2014, p. 237) “Como parte da ocupação, o Procampo é uma política de formação de 

educadores, conquistada também a partir da pressão e das demandas apresentadas ao Estado 

pelo Movimento da Educação do Campo”.  

As reivindicações dos movimentos sociais quanto às políticas e práticas de 

formação docente priorizam a formação humana dos educadores do campo, 

para se colocar como agente participativo na construção de um novo projeto 

de desenvolvimento para o país, que afirme o lugar do campo nesse novo 

projeto. E, a partir de intensas lutas por direitos, que tem como elementos 

centrais o direito à terra e à educação, o Movimento da Educação do Campo, 

conquista uma política específica de formação de educadores, porém sem 

descolar esta política do conjunto das tensões e contradições nas quais serão 

executados os processos de formação que ficarão sob a responsabilidade destes 

educadores (MOLINA; ROCHA, p. 243, 2014). 

 

 As mesmas autoras esclarecem que o perfil de habilitação da Licenciatura em Educação 

do Campo – para professores dos anos finais do Ensino Médio- tem três dimensões: a docência 

por área de conhecimento, o formato em alternância e a gestão de processos educativos 

escolares e não escolares”. E Gomes (p.66, 2010) complementa 

que esta é uma Licenciatura multidisciplinar com abordagem de quatro áreas: 

linguagens e códigos – em que o aluno adquire formação para trabalhar em 

português, literatura e artes; ciências da natureza e matemática, que capacita 

para lecionar matemática, química, física e biologia; ciências humanas e 

sociais, para trabalhar com filosofia, sociologia, história, geografia. 

Santos e Silva (p.5, 2008) explanam que o programa foi criado “em cumprimento às 

suas atribuições de responder pela formulação de políticas públicas de combate às desvantagens 
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educacionais históricas sofridas pelas populações rurais e valorização da diversidade nas 

políticas educacionais”.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Realizou-se uma pesquisa descritiva que objetiva levantar as opiniões, atitudes e crenças 

de uma população sendo uma de suas características mais significativas a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002, 

p.42; MANZATO E SANTOS, 2012).   

  Seguindo Gil (2002) para a coleta de dados, utilizou-se um levantamento do 

quantitativo de professores da unidade escolar. Logo após a permissão dos gestores, entramos 

em contato direto com os docentes e os participantes que se dispuseram, assinaram um Termo 

de Livre Consentimento Esclarecido, contendo as informações básicas sobre a pesquisa. Em 

seguida, aplicamos um questionário, que é um “conjunto de questões que são respondidas por 

escrito pelo pesquisado” (GIL, 2002, p.114), contendo 14 perguntas abertas que indagam sobre 

a docência, formação continuada, planejamento e organização do trabalho pedagógico, 

participação em cursos voltados para a Educação do Campo, dificuldades enfrentadas e 

opiniões sobre o fato do professor residir na cidade e lecionar no campo. 

A escolha por este instrumento de pesquisa deve-se ao fato de que mostram- se bastante 

úteis para a obtenção de informações acerca do que a pessoa "sabe, crê ou espera, sente ou 

deseja, pretende fazer, faz ou fez, bem como a respeito de suas explicações ou razões para 

quaisquer das coisas precedentes" (SELLTIZ, 1967, p. 273 apud GIL, 2002, p. 115). 

  Posteriormente os dados referentes aos nove professores participantes foram tabulados 

para facilitar as análises e compreensões. Utilizamos também a observação sistemática em 

momentos formais e informais dentro da escola. Esta unidade escolar foi selecionada por 

motivação pessoal, já que este era meu local de trabalho, por querer saber mais sobre estes 

profissionais que lá trabalham/trabalhavam e por haver poucos registros de trabalhos 

acadêmicos envolvendo os professores de Ensino Médio que saem da cidade para lecionarem 

no meio rural e este colégio ser um dos poucos existentes na Bahia que oferecem o EM e a EJA 

no campo. 
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Contexto da pesquisa  

      A pesquisa realizou-se no município de Caetité-BA, localizado a 757 km de distância 

da capital Salvador. Esta é a terra do ilustre educador Anísio Teixeira e de riquezas minerais 

como o urânio3, a ametista e minérios de ferro, além de fazer parte do maior parque eólico da 

América Latina na atualidade, o que provoca muitos conflitos em toda a região, pois a 

devastação ambiental, social, econômica e educacional cresce a cada dia, repercutindo no 

cotidiano e na vida familiar da comunidade. 

As investigações foram realizadas no contexto do Colégio Juazeiro4, Unidade Escolar 

(UE) estadual situada em Maniaçu, distrito que fica a 28km de sua sede Caetité-BA. Esta 

unidade escolar é uma das poucas no Estado que oferece os três anos do Ensino Médio e os 

anos finais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no campo/distrito. Os demais colégios que 

atendem os anos finais da educação básica, estão situados na sede (três no total) e além de duas 

extensões nos distritos de Brejinho das Ametistas e Pajeú dos Ventos. 

A escola, campo da pesquisa, atende aos educandos no distrito de Maniaçu, entretanto 

a maioria destes residem em comunidades na região e em Caetité, utilizando como transporte o 

ônibus fornecido pelo município em parceria com o estado, ou com recursos próprios como 

motocicleta, carro ou a pé. Em Maniaçu há 3 unidades escolares municipais que atendem a 

alunos do local e das comunidades circunvizinhas. O quadro de funcionários com a formação 

acadêmica exigida é insuficiente portanto os professores e gestores saem de Caetité para 

trabalhar nestes espaços, sendo que a prefeitura disponibiliza ônibus/micro ônibus para 

transportar estes profissionais. Sabendo desta oportunidade, o Governo do Estado fez parceria 

com o município para que os professores e demais profissionais da rede estadual pudessem 

usufruir deste benefício também. 

Quanto à perspectiva formativa da escola indagamos ao Projeto Político Pedagógico 

sobre a organização física e quais as principais características curriculares existentes. 

Compreendemos que a estrutura física escolar é boa, sendo bem ventilada, iluminada e 

espaçosa. Toda as paredes da escola, inclusive os muros, é rebocada e pintada, tem portas e 

janelas de boa qualidade em todos os ambientes. Há prestação de serviços como água tratada, 

energia elétrica, sinal de telefonia e internet. 

                                                           
3 A Unidade Escolar está situada a poucos quilômetros da única mina de urânio em atividade no Brasil. 
Descoberta em 1976, essa mina está em operação a céu aberto, e fica a cerca de 30 km da sede do município, 
sendo que sua exploração é processada pela estatal, Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), empresa vinculada 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
4 Por razões éticas o verdadeiro nome da escola e dos professores que participaram da pesquisa não serão 
revelados, sendo adotado nomes de plantas encontradas no semiárido nordestino. 
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No ano de 2017 a escola funcionou nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), 

totalizando no Ensino regular, quatro turmas de 1° ano, três turmas de 2° ano e três turmas de 

3° ano e na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) sendo duas turmas de eixo VI e 

uma turma de eixo VII.  

O corpo técnico administrativo contava com um porteiro, que auxiliava em outros 

serviços dentro da UE; duas secretárias; duas funcionárias responsáveis pela biblioteca; uma 

funcionária na reprografia; duas merendeiras e duas funcionárias na limpeza. No ano de 2017 

o Colégio Juazeiro tinha em seu quadro profissional, entre efetivos e contratados, 18 professores 

(2 professores e 16 professoras), sendo que dois estavam de licença da unidade por estarem 

cursando o mestrado em outra cidade, duas professoras de licença maternidade e uma pediu 

afastamento para auxiliar o esposo que no referido ano ganhou as eleições municipais para 

prefeito. Vale destacar, que tanto o prefeito quanto a primeira dama são professores lotados 

nesta U.E.  

     Gráfico 1: Quantitativo de docentes da unidade escolar em 2017 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Exceto as duas estagiárias do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que estavam cursando a 

licenciatura, todos os demais professores são graduados em área específica e tem pelo menos 

uma pós graduação. Muitos são docentes em outras escolas municipais ou da própria rede 

estadual. 

Após análise do PPP, percebeu-se que esta é organizada de maneira tradicional, isso é, 

segue recomendações e leis que regem instituições formativas da educação básica, ainda mais 

a pública, observando que este é unificado em toda rede estadual de ensino. Entretanto há 

atitudes que diferem das demais instituições, visto que a sistematização, valorização e aplicação 

das matrizes pedagógicas para a Educação do Campo estão presentes na vivência dentro do 
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ambiente escolar, apesar destas não estarem descritas no projeto como sendo para uma 

Educação do Campo, mas sim pelo reconhecimento deste direito do aluno. 

Durante observações em conversas informais, reuniões de pais e mestres, diálogo com 

os alunos, funcionários e demais membros da comunidade5, nota-se que há uma valorização 

dos sujeitos do campo e que a organização administrativa caminha para a consolidação da 

Educação do Campo, apesar deste ser um novo paradigma que orientará o currículo e novas 

práticas pedagógicas na/da escola.  

A escola em estudo, que está situada em um distrito, portanto rural e que atende a alunos 

das comunidades circunvizinhas (majoritariamente do campo), está cadastrada no censo 

escolar6 como urbana, como pode-se observar no quadro 1 em que percebe-se que na cidade de 

Caetité não houve nenhuma escola estadual inscrita como rural. O que influencia diretamente 

no repasse monetário, no currículo e nas exigências quanto ao cumprimento desta.  

 

Quadro 1: Censo escolar contendo informações relacionadas ao número de alunos matriculados 

no ano de 2017, a nível de Brasil e de Caetité, de acordo com as dependências administrativas. 

Fonte: Censo escolar/INEP 2017 

De acordo com o caderno de Instruções do Censo Escolar 2017, (2017, p.16), os distritos 

são unidades administrativas municipais criadas por lei municipal e que ao cadastrar a escola 

no Censo Escolar deve-se informar o distrito em que a escola está localizada. Além desta 

informação, a localização/ zona da escola também é necessária e ela é uma:  

                                                           
5Trabalhei 2 anos (2016-2017) como professora na unidade escolar. Que é outro problema frente ao vinculo que 
alguns profissionais tem com as escolas, muitos são contratados temporariamente, o que dificulta o andamento 
e a intimidade com a comunidade escolar. 
6 Dados obtidos na rede mundial de computadores utilizando os descritores: censo escolar < resultados e 
resumos <2017< resultados finais do Censo Escolar (redes estaduais e municipais) - anexo I (download). 
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Demarcação definida pelo IBGE para a localização da escola. São duas opções: 

zona urbana (áreas correspondentes às cidades, às vilas ou às áreas urbanas 

isoladas) ou zona rural (abrange toda a área situada fora dos limites da zona 

urbana). O perímetro urbano do município é definido por meio de lei 

municipal, baseada no plano diretor do município – principal instrumento da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. Essa informação só pode ser 

alterada no sistema Educacenso pela Setec e a Coordenação Estadual do Censo 

Escolar. 

 

 O trecho acima deixa claro que os gestores e/ou responsáveis por passar as informações 

para o sistema não tem autonomia para mudar/alterar “algumas” informações. A “decisão” se é 

zona urbana ou rural, fica a critério da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC) e da Coordenação Estadual, que faz esta caracterização com critérios que desconheço, 

uma vez que o próprio manual conceitua e diz que deve ser seguida as demarcações do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 

Do quantitativo de alunos apresentados no quadro anterior, temos a tabela a seguir, de 

alunos matriculados na unidade escolar em estudo, no ano letivo de 2017. 

 
Tabela 1- Matrícula na Unidade Escolar, 2017 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2017 

 

 Analisando a tabela acima, percebe-se que somente nesta escola, a Educação do Campo 

efetivamente dita e de acordo com os parâmetros e leis vigentes foi negada a quatrocentos 

alunos no ano letivo de 2017. As especificidades e relações que estão previstas e discutidas em 

âmbito nacional não é abrangente a ponto de ter chegado a todas as escolas e profissionais da 

Educação. 

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os questionários foram aplicados no final do ano letivo de 2017, um período conturbado 

para alguns, havendo docentes (3) que não quiseram participar da pesquisa, cinco que estavam 

afastados, como citado na metodologia e eu, como pesquisadora não pude responder ao 

questionário. Desta maneira iremos analisar as respostas de nove docentes que trabalham tanto 

com o Ensino Médio como com a Educação de Jovens e Adultos, não havendo na escola 

separação de docentes por modalidade de ensino. Para este artigo trazemos os resultados de 

Modalidade Quantidade 

Ensino Médio 291 

Educação de Jovens e adultos 106 

Educação Especial  03 

Total 400 
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indagações/provocações que consideramos relevantes e condizentes com os objetivos 

propostos.  

Dos profissionais que aceitaram fazer parte da pesquisa, uma mora em um povoado 

(Santa Luzia) e os demais residem no meio urbano. Quando indagados sobre o fato do professor 

residir na cidade comprometer ou não o desenvolvimento do trabalho na escola do campo, sete 

participantes responderam que não, alegando que: 

Barriguda- “Acredito que não, pois vale a capacitação do profissional da educação em buscar 

conhecimentos e metodologia adequada.” 

Ypê - “Pois o local onde o professor residi não interfere no seu planejamento pedagógico.”  

Arroyo (2007) discorda destas opiniões, afirmando que “um dos determinantes da 

precariedade da Educação do Campo é a ausência de um corpo de profissionais que vivam junto 

às comunidades rurais, que sejam oriundos dessas comunidades”. E Cátia Vighi (2013, p. 94) 

concorda e complementa dizendo que “o pouco contato com a comunidade dificulta o 

desempenho da profissão, tornando-se necessário ouvir relatos dos alunos sobre questões que 

envolvem a cultura local, assim como do seu cotidiano”.  Entretanto, vale salientar que estes 

professores já atuam em escolas no campo há muitos anos, além de fazer parte da comunidade, 

atuando fora do ambiente escolar (igreja, eventos, etc) o que reduz as dificuldades para atuar 

nestes locais. 

Dois professores responderam que o desenvolvimento de alguns educadores sim, é 

comprometido, o que reflete bem o explicitado pelos autores citados, como podemos observar 

na fala de Umbu: 

Umbu - “Para alguns sim, pois não tem a vivência do aluno do campo, já outros que conhecem bem 

não tem.” 

Cada profissional, a partir de suas vivências, aprendizados, anseios e objetivos, pensam 

e agem de maneiras diferentes. Para autores como Pérez (2001), Arroyo (2007) e Vighi (2013), 

o fato de não fazerem parte da comunidade de onde os alunos são oriundos, acaba sendo um 

empecilho, que em muitos casos impede que os objetivos educacionais sejam alcançados. Pérez 

justifica que isso corre porque 

os docentes não se sentem participantes de um projeto coletivo, nem 

responsáveis, portanto, de seus resultados, suas responsabilidades começam e 

terminam em sua própria sala de aula, e nem sequer são assumidas plenamente 

porque, na sala de aula, incidem fatores que lhes são alheios e sobre os quais 

não têm capacidade de decisão (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 299). 

 

 Como pesquisadora/professora da instituição, embora não tenha respondido ao 

questionário, concordo com Umbu, pois existem professores que não tiveram uma vivência no 
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cotidiano camponês local, assim há um distanciamento da realidade, como experimentado por 

mim, já que moro em uma cidade e por conta da formação docente e de vida recebida, tinha 

uma visão urbanocêntrica e não reconhecia as mudanças necessárias para atender ao público do 

campo. Para aqueles que possuem esta vivência, como Pequi, não há um comprometimento do 

trabalho, sendo uma oportunidade de aprendizado mútuo. 

Pequi - “Não, pelo contrário, é uma forma de agregar os conhecimentos. É necessário trabalhar uma 

formação com os professores.” 

A pesquisa partiu do pressuposto que os docentes teriam um choque de realidade e que 

o fato de morar na cidade atrapalharia o seu fazer/ser/compreender pedagógico em escola no 

campo, todavia, este trabalho evidencia que esta não é a realidade destes profissionais e 99% 

destes não veem o local de residência como empecilho para o trabalho. 

A fala de pequi expressa que ainda assim, há uma necessidade de formação específica, 

pois quando questionados sobre a participação em algum curso voltado para a Educação do 

Campo, apenas um entrevistado apontou já ter participado de cursos relacionados a área, 

enquanto nove entrevistados responderam que nunca participaram de nenhum curso desta 

natureza.  

Questionamos também como os professores veem a formação continuada para o seu 

fazer em sala de aula e obtivemos uma resposta unânime que é de suma importância, como 

pode ser exemplificado na fala de: 

Mulungu: “Acredito que não tem como se falar em educação de qualidade sem se mencionar uma 

formação continuada do professor.” 

Apesar do reconhecimento da importância da formação continuada, esta não é de fácil 

acesso aos professores, alguns fatores que contribuem para isso é o fato de terem uma jornada 

de trabalho ( intraclasse e extraclasse) que dificulta na formação; Embora prevista em lei, há 

muita burocracia e entraves para a que haja afastamento ou liberação por parte da Secretaria de  

Educação para que os docentes busquem esta formação em outras cidades, uma vez que na 

região não é oferecido curso de Pedagogia da Terra e nem licenciaturas em Educação do 

Campo. Entretanto, no ano de 2017, após muitas lutas, o Departamento de Educação da UNEB 

Campus XII- Guanambi-Ba, conseguiu aprovação e ofertou um curso Pós Graduação Lato 

Sensu em Educação do Campo, que abre caminho para aperfeiçoamento nesta área. 

Nesta mesma perspectiva, Silveira (2011, p. 95) esclarece que  

a formação continuada do professor da escola da ponte campo-cidade 

pressupõe, resguardada a peculiaridade do nível de ensino em que atuará, a 

adoção de conhecimentos, competências e habilidades para ensinar o que o 

aluno precisa e deve aprender nesse movimento. Não se concebe, nesse 

sentido, que um professor da educação básica desconheça a história da sua 
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escola, do seu lugar, do seu povo. Também não se pode aceitar que o professor 

desconheça as características e tendências socioeconômicas de seu município, 

de seu distrito, de sua cidade, da sua comunidade rural. 

 

 

Quando o assunto foi que tipo de qualificação e de formação escolar deve ter o aluno do 

campo, um participante não respondeu e os demais deram as seguintes respostas: 

 

Figura 2: Tipo de qualificação e de formação escolar deve ter o aluno do campo 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diferente do que propunha a educação rural e a educação urbana, a Educação do Campo 

enxerga que a assimilação do conhecimento sistematizado, tem grande importância para o 

projeto de campo que defendemos, isso tudo devido a interferência do professor na vida dos 

alunos. Gessiana Vaz e Maria Antônia, esclarecem que  

um professor que trabalha no meio rural deve conhecer o local em que o aluno 

vive para poder nele despertar a vontade de conhecer a região em que se 

encontra inserido e os aspectos culturais da população característica de seu 

meio; ainda, para que o aluno possa saber viver nesse espaço e, quando se 

tornar adulto, ser um trabalhador digno do campo, que conheça e saiba utilizar 

as riquezas de sua terra, o que não seria possível àquela criança que recebeu 

uma educação apenas pautada no currículo urbano. Além disso, a escola é o 

local no qual o aluno entrará em contato com realidades de outros lugares e 

terá acesso aos conhecimentos construídos socialmente na trajetória humana 

(VAZ; SOUZA, 2009, p. 867). 

 

Os outros docentes também se referem à realidade social como referência do conteúdo 

escolar, ou seja, seguem a mesma linha de resposta, dizendo que deve ser voltada para a 

Educação do Campo, adaptada a realidade onde vivem, com conceitos do seu dia a dia e que 

ele possa colocar em prática o que é aprendido, atuando como sendo do campo. A diretora deste 

colégio é moradora atuante da comunidade e conhecedora dos potenciais e das dificuldades da 

maioria de seus alunos. Desde o primeiro contato com a escola, pudemos notar que ela 

reconhece e luta pela qualidade do estudo, da convivência, do respeito e das possibilidades que 

Respostas Quantidade 

  

Adaptada a realidade que vivem 1 

Com conceitos do seu dia a dia 3 

Voltada para a Educação do campo 1 

Base Nacional + conhecimento voltado ao agro/ agricultura de modo geral 1 

Uma que ele possa colocar em prática o que é aprendido, atuando como 

sendo do campo 

1 

A mesma que o aluno da escola urbana 1 

Não responderam 1 
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cada indivíduo tem e as oportunidades que devem receber. Assim como ela, os demais 

funcionários da escola também moram no distrito.  

Vale ressaltar que exceto duas professoras contratadas que moram neste mesmo local, 

os demais residiam em Caetité, Guanambi e Ibiassucê e dos residentes em Caetité, onze tinham 

vínculos familiares e de amizade7 possibilitando a estes o conhecimento a respeito da cultura, 

da organização, necessidades e anseios da comunidade. Desta maneira, eles  

não veem grandes empecilhos ou dificuldades quanto a ser professor de alunos camponeses, 

pois eles fazem parte da mesma comunidade.  

Autores como Odimar Peripolli e Alceu Zoia (2014), discutem a relação do campo do 

camponês (trabalhador sobretudo da agricultura familiar) e o campo do agronegócio (com uso 

de insumos, tecnologias de ponta, da mercantilização) e enaltecem que essa compreensão está 

intrinsecamente relacionada com o profissional que se tem em sala de aula, pois para cada um 

destes modelos, há um professor diferente. 

Podemos notar que estes professores fazem parte do rol de profissionais que se 

preocupam com a família e a comunidade na qual seus alunos estão inseridos, coadunando com 

Peripolli e Zoia (2014, p.106-107) quando lembram que “Há que pensar a escola no /em um 

contexto onde ela está inserida. Não há como pensá-la em separado, deslocada, como se 

estivesse numa redoma, imune a realidade que a cerca”. 

Procurando compreender as formas/ maneira como direcionavam os ensinamentos8 que 

estes profissionais utilizam no seu fazer pedagógico, foram questionados sobre a seleção de 

conteúdos a serem trabalhados pela escola e como os planos de aula eram elaborados. Seis 

professores responderam que eles fazem os planos de aula sozinhos e seguindo o proposto pelo 

livro didático9 adotado pela escola.  

Aroeira: “Elaboro sozinha.” 

Mangaba: “De acordo com o livro didático adotado pela escola.” 

Jatobá: “Geralmente trabalho os conteúdos do livro que estão de acordo com a matriz curricular.” 

Para esta escola são enviados livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

e Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD-EJA). 

                                                           
7 Alguns professores moravam nestas comunidades e em algum momento houve a necessidade de ir para a 
cidade, retornando logo após para trabalhar na escola. Em conversa informal, todos os professores da UE, 
manifestam o orgulho, o desejo de permanência e “escolha” de trabalhar neste espaço formativo. 
8 Ensinamentos didáticos, intencionais, objetivados. 
9 Livro Didático é um livro de caráter pedagógico, de uso individual do aluno, que favorece o processo de ensino-
aprendizagem. Desenvolvido de acordo com as disciplinas previstas no Currículo Escolar, e seus conhecimentos 
significativos, no Brasil é distribuído gratuitamente aos alunos matriculados em escolas públicas de educação 
básica e declarados no Censo Escolar (Brasil, 2014, p.28). 
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Como a escola não está cadastrada como do campo, a maioria dos livros que são enviados para 

análise/escolha pelos professores da UE, não condizem com a realidade/anseios da comunidade 

local. Tanto, que ao serem indagados sobre a trajetória como educador/a dessa escola situada 

no campo, se existia algum desafio ou dificuldade, os professores deram destaque aos livros 

didáticos que não eram adaptados para este tipo de público. 

A respeito deste assunto Ivanete Silveira, em seu artigo: “A educação na ponte campo- 

cidade: saberes necessários a formação do professor”, salienta que  

o currículo praticado nas escolas essencialmente rurais e nas escolas com 

clientela urbana e rural é o mesmo aplicado nas escolas essencialmente 

urbanas. O problema está no fato de que os livros didáticos são elaborados com 

uma visão urbana de mundo e nessa realidade ancorado (SILVEIRA, 2011, p. 

86). 

 

Os Programas do Livro (PLi) é uma implementação desenvolvida pelo FNDE que tem 

como missão possibilitar que todos os alunos das escolas públicas tenham acesso aos livros, 

gratuitamente. Utiliza-se o plural, pois existem especificidades, portanto, variantes dentro do 

programa. Atualmente conta-se com o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático; PNLD-

EJA, Programa Nacional do Livro Didático para a Educação do Campo (PNLD-Campo) e 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) (BRASIL, 2014, p. 22). 

A docência para se caracterizar como crítica/política e de perspectiva emancipadora é 

necessário preocupar-se em garantir o conhecimento universal, produzido pela humanidade, 

assim como também é necessário promover o estudo e a compreensão da realidade que envolve 

a vida e a Questão Agrária no campo. A docência como expressão de trabalho deve se 

caracterizar com a autonomia para selecionar o conteúdo necessário ao processo formativo em 

desenvolvimento, havendo a necessidade de um livro didático propício a realidade camponesa 

regional, mesmo que este não seja a única fonte informacional do professor. Todavia, há alunos 

que não possuem acesso à outros recursos bibliográficos, contanto dentro de sua casa somente 

com o livro didático para consulta, pesquisa e estudos sobre diversos conteúdos. 

A educação é entendida como direito social e dever do Estado e isso deve implicar na 

luta continuada por condições de trabalho que subsidie a qualidade dos processos educativos 

na Escola do Campo, preocupando em proporcionar uma formação sem desvincular o aluno do 

campo e de seu meio familiar e cultural (JESUS, 2011), oferecendo e garantindo escolas e 

formação específica a sujeitos da comunidade. 

Como a luta por melhoria e garantia da efetivação de direitos passa também pelo 

ambiente escolar, a figura e o desenvolvimento do professor na perspectiva emancipadora 

necessita de muitas reflexões, refletindo nos critérios de seleção de conteúdos e elaboração dos 
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planos de aula. Na compreensão dos educadores do Colégio Juazeiro, o plano de curso anual a 

matriz pedagógica, a Base Nacional Comum e Diversificada são estes os norteadores. Foi dito 

por três entrevistados que ela também ocorre no coletivo, através de diálogos dos professores 

da área (Ciências da Natureza/Ciências Humanas/ Linguagens e Matemática), contando com a 

participação da coordenação, que fazia o papel de intercâmbio entre as áreas, provocando a 

interdisciplinaridade. 

Mulungu: “As vezes elaboro sozinha (planos de aula), mas sempre seguindo o plano da escola, e tenho 

ajuda nas AC´s.” 

Solicitamos aos docentes que pontuassem as dificuldades e desafios enfrentadas na 

trajetória como educadores desta escola no campo e foram citadas dificuldades relacionadas ao 

calendário letivo impróprio, a falta de transporte em época de chuva10. Citaram também a falta 

de apoio da família e a necessidade do aluno querer estudar, principalmente com o sexo 

masculino que desistem em algum momento ou etapa de ensino. 

Todos estes apontamentos deixam explícito as mazelas enfrentadas pelos camponeses e 

os empecilhos quanto a sistematização do ato de ensinar e aprender de cada ser humano. São 

nestes momentos que as análises crítica reflexiva de cada professor deve ser colocada em ação 

e colocar em prática “a mesma lógica do movimento social, que seja inclusiva, democrática, 

igualitária [...] que não aumente a exclusão dos que já são tão excluídos” (Arroyo, p. 29, 1999), 

assim, nem o professor nem os alunos saem prejudicados, pois outros aspectos tão importante 

quanto a educação estarão sendo construídas.  

 Em determinadas épocas do ano, há uma considerável redução na frequência as aulas, 

principalmente no turno noturno, visto que grande parte destes estudantes trabalham durante o 

dia e os que trabalham com cultivo/ beneficiamento ou outras atividades da agricultura familiar, 

tem sua jornada de trabalho aumentada, tornando exaustivo ir à escola durante a noite ou vão 

mas não conseguem concentrar, chegando até mesmo dormir durante as aulas. 

O tempo na roça obedece às tarefas/afazeres específicos do campo as quais são 

influenciadas, basicamente, pelo calendário agrícola e mudanças climáticas. Em se tratando da 

escola do/no campo e atendendo ao proposto na CF, na LDB 9394/96 em seus artigos 1º, 23 e 

28, o ensino deve ser contextualizado ao local onde a escola está inserida visto que “a educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”, o calendário escolar 

“deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do 

                                                           
10 A região faz parte do semiárido nordestino, com períodos de chuva variando entre os meses de novembro a 
janeiro. 
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respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta 

Lei” e prevê a obrigatoriedade de adequar o ensino às peculiaridades da vida rural e de cada 

região.  

O que prevê as leis brasileiras sobre a organização do calendário escolar não ocorre 

efetivamente em todas as UE. O calendário escolar é predefinido pela Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia, cabendo aos gestores algumas adequações conforme feriados municipais 

e/ou regionais e organização escolar estabelecida. No colégio campo de estudo, o calendário é 

organizado de acordo com o calendário das escolas municipais, pois os alunos dependem do 

transporte escolar que não fica à disposição em períodos que não sejam letivos no município e 

o município por sua vez organiza o calendário único para campo e cidade. Desta maneira o 

calendário letivo e a organização pedagógica docente é falho no momento em que não analisa 

ou respeita as peculiaridades dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, bem como não 

organiza o regime da alternância11, princípio básico da Educação do Campo. 

Para Jesus (2011) o regime de alternância tem a função de reconhecimento das 

diversidades regionais existentes no país, promovendo uma educação ligada à vida, à cultura, 

ao trabalho, à política e à cidadania dos educandos. Mas o autor desvela um problema sério, 

que enfraquece e faz que esta proposta não seja realidade em todo o território camponês, a falta 

de profissionais com formação específica e que sejam atuantes na defesa da agricultura familiar, 

qualificando o aluno e ajudando este a desenvolver possibilidades de permanência no campo e 

na escola.  

Como desafio/dificuldade, foi pontuado as diferenças no acesso igualitário à informação 

por parte dos alunos, incluindo a falta de uma biblioteca pública e de outras fontes de pesquisa 

no distrito ou em suas comunidades. Corroborando com uma pesquisa realizada por Santos e 

colaboradores (2010) na mesma localidade, onde outros professores também destacaram como 

dificuldade, as limitações materiais, como uma biblioteca ampla, fixa e de fácil acesso para os 

estudantes.  

Neste mesmo trabalho de Santos e colaboradores (2010), orientado pela professora 

Tatyanne Gomes Marques, os dados da pesquisa denunciavam o deslocamento extracampo de 

estudantes de Maniaçu e região para a sede do município em busca de cursos técnicos e do 

normal médio. Retificamos com este artigo que atualmente os alunos já contam com o 

oferecimento do Ensino Médio regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos no 

                                                           
11 Forma de organização curricular que prevê etapas presenciais denominadas Tempo Escola e o Tempo 

Comunidade, que tem por finalidade conciliar os estudos com o trabalho na propriedade da família. 
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distrito de Maniaçu (colégio sede) e de extensões12 nos distritos de Brejinho das Ametistas e de 

Pajeú. 

 

CONCLUSÃO 

A nossa intensão ao propor esta temática para estudo foi analisar as implicações 

existentes em morar na cidade e trabalhar em uma escola no campo e de acordo com as análises 

realizadas durante e depois do período de aplicação do questionário, notamos que os professores 

não veem o fato de residir na cidade como fator que influencie negativamente na atuação do 

profissional em um ambiente de trabalho no meio rural. Os participantes alegam que podem se 

adaptar à realidade da escola, valendo-se da capacitação, de metodologias adequadas e que esta 

é uma forma de agregar conhecimentos.  

Percebe-se que o fato de tecerem relações afetivas com as comunidades de onde seus 

alunos são oriundos é o ponto chave para que estes diversifiquem as estratégias metodológicas 

de ensinamento. Fica claro a dependência do livro didático e da adequação dos conteúdos 

ministrados de acordo com a Base Nacional e a matriz pedagógica da escola, mas isto não os 

impede de oferecer aos educandos uma compreensão e reconhecimento do que a região possui, 

sempre valorizando cada detalhe a ele agregado.  

Nenhum dos participantes da pesquisa tem ou tiveram cursos voltados para a Educação 

do Campo e estes explicitam a necessidade da atualização, ao reconhecerem que a formação 

continuada é de suma importância e que seus alunos devem receber da escola uma formação 

adequada a realidade deles, colocando em prática o que é aprendido e atuando como sendo do 

campo. Nesta perspectiva a Formação de educadores e educadoras do campo, que de acordo 

com Ferreira 2015, trata de romper com atual modelo capitalista de ensino e “agregar 

finalidades, intencionalidades, organização coletiva e protagonismo dos sujeitos do campo nas 

diferentes funções que a escola venha a desempenhar junto à classe trabalhadora camponesa” 

nos remete ao papel que o professor desempenha frente a construção de uma educação pública 

e gratuita de qualidade. 

Os desafios de ser professor/ professora, de agir crítica e reflexivamente, de executar 

outras funções dentro e fora do ambiente de trabalho, de estar submisso as leis, aos regimentos 

e decretos e das hegemonias que a sociedade impõem, são fatores que nos lembram o porquê 

das lutas que são travadas no campo da educação e consequentemente nas demais áreas da vida 

                                                           
12 As extensões são de outro colégio localizado na sede. 
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humana. E como agentes transformadores de realidades que somos, da necessidade de ir contra 

este modelo imposto. 

Por fim, concordamos com a autora Cátia Vighi, quando ela explicita em seu artigo: “A 

inserção de professores urbanos em escolas do/no campo” que há uma baixa produção de 

estudos e pesquisas que contemplem a educação escolar no contexto rural brasileiro, 

principalmente as que se disponibilizam a ouvir, entender, auxiliar e analisar as transformações, 

potencialidades e desafios que são enfrentados por professores do campo e dos vão lecionar no 

campo. Esta pesquisa analisou as respostas manuscritas de um universo pequeno de 

profissionais - comparado com o total existente no Brasil- e serve como base para posteriores 

trabalhos com esta temática.  

Sendo assim, proponho que demais pesquisadores adentrem o tema, focalizando os 

professores que lecionam no ensino médio no campo e em Escola do Campo; as implicações 

do currículo sobre o fazer e ser pedagógico do docente; potencialidades e desafios dos 

professores em escolas urbanas que atendem a alunos do campo e mais informações sobre 

professores residentes na cidade que trabalham no campo – EM e EJA, visto que as publicações 

e análises com estas temáticas são poucas ou até mesmo inexistentes a depender do enfoque. 
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