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“Hino do Camponês”, composto por Francisco 
Julião ainda em fins dos anos 1950: 

 
 
“Não queremos viver na escravidão 
Nem deixar o campo onde nascemos 
Pela terra, pela paz e pelo pão: 
Companheiros, unidos venceremos. 
Hoje somos milhões de oprimidos 
Sob o peso terrível do cambão 
Lutando, nós seremos redimidos. A 
Reforma Agrária é a solução.”. 

 



7 
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa estuda a educação contextualizada nas escolas do campo do 
município de Senhor do Bonfim-BA. Foi realizada em três escolas, tomando como 
base a prática docente e a construção do Projeto Politico Pedagógico-PPP diante 
das peculiaridades das comunidades rurais onde se encontram. Os PPP’s foram 
analisados buscando investigar como é construída a educação do campo, 
fundamentando as discussões em autores, sob o suporte também de documentos 
de orientação como Diretrizes, Resoluções, Parâmetros, Leis, que trazem 
orientações de como deve ser o PPP da escola do campo.  O presente trabalho 
apresenta também discussões sobre quatro outros pontos: as classes multisseriadas 
(que acontecem em sua maioria nas escolas do campo), formação do professor, 
acompanhamento pedagógico, e identidade e cultura do campo. Optou-se pela 
pesquisa de cunho qualitativo, para uma melhor analise dos dados coletados, 
verificando através de documento, observações e entrevistas como é a Educação do 
Campo é planejada, como ela é na prática e como é recebida pelo publico alvo, 
compreendendo o atual cenário das escolas do campo do município de Senhor do 
Bonfim-BA. A análise dos dados apresentou que as escolas pesquisadas não 
trabalham como sendo realmente escolas do campo, além de existirem muitos 
equívocos que envolvem o PPP, mostrando-se um documento inutilizável. Com os 
resultados da referida pesquisa foi construído um produto final trazendo benefícios 
não só para a academia, como também para o público pesquisado (uma devolutiva), 
o produto será um Guia de orientações para a construção de um PPP da escola do 
Campo, apresentando a Educação do Campo e a contextualização educacional, e o 
que deve ter no PPP. 
 
 
Palavras Chave: Educação do Campo. Educação contextualizada. Classes 
multiseriadas. Senhor do Bonfim-Bahia. 
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ABSTRACT 

 
This research studies the contextualized education in rural schools in the municipality 
of Senhor do Bonfim-BA. It was held in three schools, based on teaching practice 
and the construction of the Political-Pedagogical Project-PPP in view of the 
peculiarities of the rural communities where they are located. The PPP's were 
analyzed seeking to investigate how the field education is built, grounding the 
discussions in authors, also supported by guidance documents such as Guidelines, 
Resolutions, Parameters, Laws, which provide guidance on how the school school 
PPP should be . The present paper also discusses four other points: the multi-grade 
classes (which mostly take place in rural schools), teacher education, pedagogical 
accompaniment, and rural identity and culture. We opted for a qualitative research, 
for a better analysis of the collected data, verifying through document, observations 
and interviews how is the Education Field is planned, how it is in practice and how it 
is received by the target audience, understanding the current scenario of rural 
schools in the municipality of Senhor do Bonfim-BA. Data analysis showed that the 
surveyed schools do not work as really rural schools, and there are many 
misconceptions involving the PPP, proving to be an unusable document. With the 
results of this research was built a final product bringing benefits not only for the 
academy, but also for the researched public (a devolutive), the product will be a 
guide for the construction of a PPP of the school of Campo, presenting the Rural 
Education and the educational context, and what it should have in the PPP. 

 
 
Keywords: Rural Education. Contextualized Education. Multiseriate classes. Senhor 
do Bonfim-Bahia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente a educação na zona rural é reivindicada pelos camponeses no 

Nordeste, sua história é marcada pela luta dos movimentos sociais desde o 

principio, como a exigência de direitos educacionais, a busca por políticas públicas, 

criação e efetivação da educação contextualizada. Em meio a todos os movimentos 

organizados pelo povo camponês, aquele que mais se fez presente na luta para 

conquistar a educação para o povo camponês foi o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), quando estes pautavam a necessidade de escolas 

públicas em todos os acampamentos/assentamentos da Reforma Agrária. 

 

[...] Durante os primeiros anos de sua luta, os sem-terra reunidos sob 

a bandeira do MST tinham como prioridade a conquista da terra. Mas 

eles logo compreenderam que isso não era o bastante. Se a terra 

representava a possibilidade de trabalhar, produzir e viver 

dignamente, faltava-lhes um instrumento fundamental para a 

continuidade da luta. [...] A continuidade da luta exigia 

conhecimentos tanto para lidar com assuntos práticos, como 

financiamentos bancários e aplicação de tecnologias, quanto para 

compreender a conjuntura política, econômica e social. Arma de 

duplo alcance para os sem-terra e os assentados, a educação 

tornou-se prioridade no Movimento. (MORISSAWA, 2001, apud 

FREITAS, 2011, p.39). 

 

A exigência por educação gratuita se transformou em luta por uma Educação DO 

Campo, uma educação voltada para as especificidades dos camponeses, pois ter a 

Educação NO Campo não bastava, pois se tratava apenas de uma educação 

ofertada na comunidade (sem necessariamente haver contextualização), era preciso 

ter uma educação contextualizada, na realidade diferenciada que viviam, voltada 

para o povo camponês que proporcionasse o “respeito à autonomia, à dignidade e à 

identidade do educando e, na prática, procurar a coerência com este saber“ 

(FREIRE, 2002, p. 25), ou seja, surgiu uma nova forma de pensar e exigir a 

educação para os brasileiros que moram e trabalham no campo, uma educação 

contextualizada.  

 

Entende-se como educação contextualizada, uma educação que se organiza “tendo 

como base de reflexão, os fenômenos sociais, culturais, ambientais, econômicos e 
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políticos que conformam a vida dos sujeitos a quem se destinam os processos 

educativos.” (SOUZA, 2010, p. 23). 

 

Contudo, apesar dos avanços conquistados no decorrer da história, a 

aquisição/construção de vários direitos, a Educação do Campo se mostrou uma 

prática bastante desafiadora. Sua construção demanda inúmeras ações, 

pensamentos críticos e olhares múltiplos. Requer esforços para se efetivar da forma 

que é reivindicada, pois muitas escolas não colocam em prática os preceitos 

estabelecidos pela Educação DO Campo, e ainda funcionam como o modelo da 

escola urbana, a essa prática é destinado o nome de urbanocêntrismo. 

 

Urbanocêntrismo é uma supervalorização do urbano e tudo que emana dele, dessa 

forma, a cidade é apresentada como o melhor lugar (se não o único) para se morar, 

um lugar repleto de possibilidades, desenvolvimento, crescimento, saúde e 

educação de qualidade. Em contraponto o meio rural é visto/apresentado como o 

lugar de retrocesso. (HAGE, 2011). Podemos perceber que no campo há 

experiências de vidas diferenciadas do urbano, e é preciso que sejam criadas e 

colocadas em pratica Políticas Públicas que favoreçam a garantia da Educação do 

Campo, pois os desafios perpassam os muros das escolas. 

 

Dessa forma, faz-se importante a efetivação da Educação do Campo, pois é através 

da mesma que as futuras gerações das comunidades reconhecerão o campo como 

um lugar de vida digna, e desenvolverão pensamentos/ações voltadas para o 

crescimento de suas comunidades, promovendo assim o desenvolvimento 

econômico, social e cultural, buscando formas de reduzir a desigualdade e 

conservar a identidade do povo da comunidade e dos modos de vida ali existentes. 

 

Importante relatar inicialmente sobre a relação da presente autora com a temática 

estudada, neste caso, o contato com a Educação do Campo surgiu primeiramente 

através do componente curricular Educação do Campo oferecido pelo curso de 

Licenciatura em Pedagogia. Na graduação houve a participação como bolsista do 

Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) que era realizado em escolas 

no campo, desenvolvendo com essas experiências diversos trabalhos na área, 

aumentando o interesse por essa temática e despertando inúmeros 
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questionamentos como Pedagoga. A vivência com as escolas no campo 

proporcionou conhecer, além de sua história, aspectos ligados ao seu 

funcionamento, sua estrutura, as classes multisseriadas e a organização do trabalho 

docente.  

 

Esta dissertação aborda discussões sobre a Educação do Campo, uma educação 

contextualizada ofertada para a população rural. A problemática que despertou a 

realização desta pesquisa se dá pelos seguintes questionamentos: Quais fatores 

são pensados e realizados para a construção da educação contextualizada do 

campo e que estão materializados nos PPP das escolas do campo de Senhor do 

Bonfim/Ba? Quais são os elementos que contextualizam as práticas educativas nas 

escolas rurais de Senhor do Bonfim? Estes elementos e práticas seguem o que é 

preconizado nos Parâmetros e Diretrizes Curriculares?  

 

O objetivo é: Compreender como ocorrem as práticas educativas das escolas no 

campo do município de Senhor do Bonfim/BA. 

 

O debate sobre Educação do Campo é realizado por diversos autores, envolvendo 

suas características, a exemplo suas classes multisseriadas, a estrutura das 

escolas, formação dos professores, identidade das comunidades, processos de 

lutas/movimentos, empecilhos na garantia dos direitos e desenvolvimento territorial. 

Dessa forma, o presente trabalho aborda um tema relevante, pois proporciona o 

conhecimento do atual cenário das escolas no campo. Buscando sobressair o 

desenvolvimento, a dinâmica e as dificuldades na execução, observando os 

resultados, e como ocorre a articulação entre os componentes da comunidade 

escolar (professores, gestores, sec. de educação, familiares, etc). Com os resultados 

é possível o conhecimento de um conjunto de orientações da elaboração, aplicação 

e avaliação do PPP em escolas do campo, para que a Educação do Campo 

realmente aconteça. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Educação do Campo é uma temática bastante pesquisada e discutida no âmbito 

acadêmico, a importância da sua concretização nas escolas localizadas na Zona 

Rural vem sendo reafirmada a cada dia. É vista como um direito a população 

camponesa, visando o desenvolvimento territorial, contribuindo na formação de 

sujeitos que valorizem sua localidade, buscando reconhecimento para a mesma, 

vendo o campo como um local que proporciona oportunidades para o crescimento.  

 

Segundo Oliveira e Ponte (2008, p.05); 

 

O campo carece de escolas que valorizem e dignifiquem os 
agricultores e o mundo rural; que ensinem os alunos a identificar os 
recursos e as oportunidades de desenvolvimento existentes no seu 
próprio meio; que lhes ensinem a transformar as potencialidades lá 
existentes em atividades econômicas que gerem riquezas nas suas 
unidades produtivas, respeitando o meio ambiente e valorizando a 
saúde e a vida, ou seja, promovendo o desenvolvimento com 
sustentabilidade.  

 

Percebe-se que ter uma Educação do Campo é indispensável para que ocorra o 

crescimento territorial. Diante da sua importância, este trabalho se constitui um tema 

de grande valor, pois realiza uma investigação sobre Educação do Campo na 

prática, desenhando um cenário das nossas escolas do campo, evidenciando a 

organização do trabalho pedagógico, pontuando elementos que se pretendem 

colaborar para o debate em torno dessa questão. Buscando também investigar 

como ocorrem as práticas educativas das escolas no campo, e se é contextualizada 

com a realidade do campo, diante de sua Cultura, Identidade, Processos históricos, 

Desenvolvimento territorial, Agricultura Famíliar, etc. Realizando uma análise da 

contextualização do PPP das escolas, como também da prática pedagógica. E se 

nossas escolas localizadas na zona rural atendem o dever de oferecer uma 

Educação do Campo previsto por lei.  

 

Realizar uma educação contextualizada com o campo trata-se de realizar atividades 

transversais a todas as disciplinas, interligando os conteúdos a serem trabalhados, 

com assuntos referentes ao mundo em que os alunos do campo vivem, como a 

história da comunidade, as culturas, os movimentos sociais, o desenvolvimento 
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territorial, as atividades-agrícolas, os problemas vivenciados, etc., realizando assim a 

interdisciplinaridade. Segundo Thiesen (2008, p.545): 

 

A necessidade da interdisciplinaridade na produção e na socialização 
do conhecimento no campo educativo vem sendo discutida por vários 
autores, principalmente por aqueles que pesquisam as teorias 
curriculares e as epistemologias pedagógicas.  De modo geral, a 
literatura sobre esse tema mostra que existe pelo menos uma 
posição consensual quanto ao sentido e à finalidade da 
interdisciplinaridade: ela busca responder à necessidade de 
superação da visão fragmentada nos processos de produção e 
socialização do conhecimento. 

 

Este tema de trabalho foi escolhido diante da luta traçada na busca de se ter uma 

Educação do Campo, na importância da realização da educação contextualizada, 

dos avanços notórios no campo, a presente pesquisa objetiva fazer uma 

investigação em relação a Educação do Campo, como ela esta sendo executada 

nas comunidades, trata-se realmente de uma Educação do Campo, sendo 

contextualizada, levando para seus alunos todo o recurso disponibilizado pela 

realidade camponesa, ou apenas uma Educação no campo, uma educação 

pensada/ trazida de uma localidade diferente, e que nada envolve as especificidades 

existentes no campo. 

 

Trazemos também a importância de se ter uma Educação do Campo, os prováveis 

resultados que a sua realização trará para as comunidades, e os previstos prejuízos 

futuros com a educação descontextualizada. De acordo com Silva Junior e Borges 

Netto (2011) “Uma política de educação do campo requer o reconhecimento de que 

a cidade não é superior ao campo e, a partir dessa compreensão, impor novas 

relações baseadas na horizontalidade e solidariedade entre campo e cidade.”. (p.52) 

 

A pesquisa foi realizada em escolas do campo localizadas na Zona Rural do 

Município de Senhor do Bonfim/BA.  O referido município foi escolhido para a 

realização desta pesquisa por ter na economia uma grande participação das 

atividades advindas da população rural. A agricultura familiar destaca-se na 

economia do município, serve de sustento para uma boa parte da população, que 

vende os produtos de seu plantio na feira da cidade.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 GERAL 

 

Compreender como ocorrem as práticas educativas das escolas no campo do 

município de Senhor do Bonfim/BA.  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar os PPP’s das escolas acompanhadas com base em documentos do 

MEC, descobrindo como são elaborados, utilizados, e se são 

contextualizados.  

b) Identificar o preparo/formação que o professor teve, e continua tendo para 

realizar o trabalho nas escolas multisseriadas do campo. 

c) Investigar o acompanhamento que as escolas do Campo recebem da 

Secretaria do Município.  

d) Constatar se o modelo educacional ofertado nessas escolas é efetivamente 

baseado nos princípios norteadores da Educação do Campo. 
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4. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

4.1 CARACTERIZANDO A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Compreendermos o que de fato é a Educação do campo, qual é realmente o seu 

papel para o desenvolvimento rural, exige primeiramente que façamos uma 

retomada histórica, pois é preciso conhecer como e onde nasceu, os processos de 

lutas, sua construção/reconstrução, para que assim, então, possamos dialogar 

acerca da sua importância.    

    

4.1.1 Conhecendo a história da Educação do Campo... 

 

Para conhecermos a história da Educação do Campo é preciso que seja realizada 

uma pesquisa sobre a história da educação na Zona Rural do Nordeste. Esta por 

sua vez, por muito tempo foi negada a população rural. Os primeiros vestígios de 

educação nesse espaço partiram dos coronéis, onde era ensinado apenas o básico, 

como assinar o nome, contar, ou seja, ensinamentos que instruíam os trabalhadores 

a apenas serem melhores nas funções que desempenhavam para esses coronéis, 

não ultrapassando conteúdos que pudessem desenvolver questões críticas para 

esses trabalhadores.   

 

Após muito exigirem dos dirigentes governamentais, as escolas rurais foram sendo 

construídas, contudo, mesmo com a construção (em poucas localidades) a 

educação ofertada não recebia apoio/atenção do governo, não havendo assim a 

preocupação com a educação de qualidade.  

 

É válido ressaltar que a história da Educação no Brasil carrega consigo muito 

descaso por parte do poder público, porém esse descaso se agravava ainda mais na 

educação ofertada na Zonal Rural, apresentando, dessa forma, problemas mais 

complexos.  

 

A educação nessas escolas denominava Educação Rural, essa se mostrava 

totalmente descontextualizada com a vida dos camponeses, pois se concretizava 

como cópia da educação ofertada na cidade.  
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Ao perceberem esta falta de contexto da educação, com a vida no campo, 

camponeses participantes de movimentos sociais passaram a exigir não somente 

educação NO e sim a DO campo, exigindo políticas públicas e projeto educativo 

diferenciado, contextualizado em sua realidade. Na Zona Rural existem vários 

movimentos organizados pelo povo camponês, entre eles, e o que mais se destaca, 

é o MST, cujo principal objetivo é a concretização da Reforma Agrária. O MST 

carregava a luta por terras, transformando terras abandonadas em terras produtivas 

para o sustento de várias famílias. Contudo, a luta que antes era destinada apenas a 

conquista de terras, deu origem a “uma nova consciência dos direitos, à terra, ao 

trabalho, à justiça, à igualdade, ao conhecimento, à cultura, à saúde e à educação.” 

(ARROYO; FERNANDES, 1999, p. 18), nasce assim o Movimento de Educação do 

Campo. 

 

Meados da década de 1990 se constituem o momento histórico em 
que começou a nascer o que estou chamando de Movimento de 
Educação do Campo no Brasil. Nesse contexto, o “Iº Encontro 
Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária” (Iº 
ENERA), realizado em julho de 1997, na Universidade de Brasília 
pode ser eleito como fato que melhor simboliza esse acontecimento 
histórico. (MUNARIM, 2008, p. 02) 

 

A terra proporcionava o trabalho, ter uma vida digna, a Educação do Campo 

proporcionaria conhecimento para que essa luta tenha continuidade pelas pessoas 

do movimento, pois com ela teriam sabedoria para enfrentar quaisquer problemas 

decorrentes da luta, e também pela futura geração, pois conheceriam o suficiente 

para continuar lutando. A educação se tornou assim prioridade no Movimento.  

 

No âmbito da educação, os movimentos sociais do campo lutam para 
que as escolas reconheçam as diversidades socializadas do seu 
espaço, possibilitando um trabalho de valorização dos saberes e das 
culturas vivenciadas pelas populações campesinas (SANTOS, 2013, 
p.101).  

 

As exigências feitas pelo Movimento de Educação do Campo por uma educação 

contextualizada deram origem ao movimento denominado “por uma educação 

básica do campo“, contudo, após debates realizados no seminário nacional de 

2002, o nome foi modificado para “por uma Educação do Campo“, objetivando 
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abranger todo tipo de educação, e não somente a formal (Caderno Temático 1, 

2008). Trata-se de um coletivo organizado por diferentes grupos de movimentos 

sociais da população do campo. 

 

Em 1998 foi realizada a I Conferência Nacional por uma Educação do Campo (I 

CNEC) para discutir as exigências realizadas pelos movimentos. A I CNEC foi 

organizada pelo MST, UNICEF, UNESCO, CNBB e UnB, ela trouxe contribuições 

importantes sobre a educação do povo camponês.  

 

A I CNEC se configurou como o primeiro passo para grandes conquistas traçadas ao 

longo da história da Educação do Campo, conquistas que são méritos dos 

movimentos sociais. Muitos são os movimentos sociais envolvidos nessa luta, 

podemos citar aqui; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Confederação dos Trabalhadores da 

Agricultura (CONTAG), Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 

Agricultura Familiar (FETRAF), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e 

movimentos de mulheres trabalhadoras rurais. 

 

A união desses movimentos fez adquirir novas conquistas, e em 2002, foi aprovada 

as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(RESOLUÇÃO CNE/CEB 1). A mesma vem reconhecendo que a identidade das 

escolas do campo devem ser definidas pela realidade da comunidade em que está 

inserida, aproveitando e valorizando os saberes próprios dos alunos, utilizando da 

história da comunidade e movimentos que existem nela para a realização da 

educação contextualizada. 

 

Em 2004 aconteceu a II CNEC: 

 

A II CNEC se propõe acelerar o processo que vem acontecendo de 
reconhecimento da urgência de que a Educação do Campo seja 
assumida em uma Agenda Pública construída em diálogo entre o 
Estado, as diversas esferas do governo e os M. Sociais do Campo. 
(II CNEC, 2004, p.04). 

 

Podemos perceber que a II CNEC foi realizada com o intuito de acelerar o processo 

de reconhecimento da Educação do Campo pelo Estado, reafirmando sua 
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responsabilidade com a educação dos povos do campo, e cobrando com pressa 

esse reconhecimento, ou seja, reiterando antigas exigências e exigindo novas, 

mostrando o aumento da consciência dos camponeses sobre seus direitos, e que os 

mesmos sejam garantidos na esfera pública, com políticas públicas.  

 

Após a II CNEC, houve a aprovação pela Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação da Resolução nº 2 em 2008. A Resolução trazia consigo 

“diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do Campo.” (RESOLUÇÃO N°2, 2008, 

p.01). Abordando princípios ponderados muito importantes para a Educação do 

Campo, reforçando seu conceito, mostrando que uma educação de qualidade 

precisa ser construída reconhecendo o chão que pisa, a história do lugar que está 

inserida, cultura, etc. Além disso, a mesma também traz disposições referentes a 

garantia de se ter escola na própria comunidade, para se evitar deslocamento de 

crianças, e o direito a condições infraestruturais adequadas para as crianças 

(materiais didáticos, equipamento, etc.) e assegura o transporte escolar intracampo.   

 

No Brasil, a política de nucleação das escolas nos últimos anos tem crescido 

bastante. A política de nucleação das escolas atrelada ao transporte escolar é 

resultado do encerramento de escolas localizadas nas pequenas comunidades 

rurais, transferindo os alunos para escolas de comunidades rurais maiores mais 

próximas (sentido campo-campo) ou para a sede do município (sentido campo-

cidade). (HAGE, 2011). E essa ação muitas vezes gera a evasão escolar, 

aumentando assim a taxa de analfabetismo na Zona Rural. De acordo com 

informações contidas no site da Centro de Referências em Educação Integral1 a 

quantidade de escolas do campo tem diminuído bastante no decorrer dos anos. É 

apresentado dados do Censo Escolar, afirmando que existiam 103.328 escolas 

rurais no Brasil em 2003, e esse número caiu para 66.732 em 2014.  

 

Podemos perceber que o número de escolas do campo vem diminuindo, e apesar de 

também haver uma redução da população do campo nos últimos anos, a política de 

                                                           
1
ZINET,Caio. Nos últimos 11 anos, 277 escolas rurais foram fechadas por mês no Brasil 

Educação Integral, 2015, Disponível: https://educacaointegral.org.br/reportagens/nos-ultimos-11-anos-277-
escolas-rurais-foram-fechadas-por-mes-brasil/ 

http://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard&portalPath=%2fshared%2fGeral%2f_portal%2fDissemina%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Censos
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nucleação das escolas vem negando a muitos alunos o direito de ter a educação na 

própria comunidade. A necessidade de deslocamento para outra comunidade, ou 

para a cidade, tem feito muitos alunos desistirem.   

 

E em 2010 mais uma conquista foi traçada na história da Educação do Campo, o 

Decreto presidencial 7.352, que traz também pontos referentes ao respeito à 

diversidade do campo, valorização da identidade do campo e da escola do campo, a 

indicação das necessidades de projetos político-pedagógicos específicos para as 

escolas do campo, a garantia de condições necessárias ao funcionamento das 

escolas do campo, a materiais didáticos, etc. Além de todos esses pontos o Decreto 

7.352, indica elementos sobre a formação do professor do campo, questões sobre 

uma formação inicial e continuada que capacite o professor para trabalhar e atender 

as necessidades de funcionamento da escola do campo. (BRASIL, Decreto nº 7.352, 

de 4 de novembro de 2010.). 

 

Ao conhecermos sua história, podemos perceber que muitas foram as lutas traçadas 

para se obter a Educação do Campo, proporcionando importantes avanços através 

da ação dos movimentos sociais. Mas o que é realmente a Educação DO Campo?. 

Apesar de toda a teoria produzida, e do seu conceito ser representado em todas as 

obras que discutem a Educação do Campo, dúvidas são bastante frequentes sobre 

o mesmo, e é sucinto reafirmar o significado dessa bandeira.  

 

4.1.2 Conceituando a Educação do Campo 

 

A conceitualização da Educação do Campo vem sendo construída/reafirmada a 

cada movimento de lutas, em todas as exigências dos movimentos que gritam por 

uma educação que vise à fixação do homem no campo, a valorização dos saberes, 

contextualização do conhecimento, valorização das histórias de vida e o 

fortalecimento indenitário rural. As conferências realizadas, o Decreto, a Resolução, 

todos buscam a construção do que é chamado de Educação do Campo.  

 

Para Caldart (2007, p. 45): 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.352-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.352-2010?OpenDocument
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O conceito de Educação do Campo tem raiz na sua materialidade de 
origem e no movimento histórico da realidade a que se refere [...] 
Educação do Campo é um conceito em movimento como todos os 
conceitos, mas ainda mais porque busca apreender um fenômeno 
em fase de constituição histórica; por sua vez, a discussão conceitual 
também participa deste movimento da realidade. 

 

Definir o conceito de Educação do Campo não é uma tarefa simples, pois o mesmo 

vem se modificando a cada novo tempo, e não somente o conceito, sua prática 

também vem passando por reformas, que por sua vez mesmo que pausadamente, 

vem progredindo gradativamente. 

 

Para ajudar na definição Sena (2015, p.01) apresenta que Educação do Campo é 

um “movimento em defesa de um novo projeto de sociedade onde o campo venha 

ocupar um lugar mais justo no processo de desenvolvimento do país”. E foi através 

da persistência do povo dos movimentos que a Educação do Campo virou política 

pública.  

 

Ter a Educação nas comunidades proporcionou (e ainda proporciona) inúmeros 

benefícios, pois uma escola próxima à residência, ou comunidade, diminui 

significativamente o número de evasão escolar, e a educação oferecida precisa ser 

uma educação com característica de quem vivem e trabalham no campo, ou seja, 

uma educação DO campo. 

 

Dessa forma, é importante que seja compreendido que a Educação do Campo vai 

além do meio rural, sua conceitualização não está ligada a localização, mas sim no 

que há nessa localização, ou seja, sua existência é ligada as culturas do povo 

camponês, seus conhecimentos, suas crenças, de onde está inserida. A Educação 

do Campo deve reconhecer e valorizar o trabalho do povo camponês, e refletir nos 

alunos essa valorização do campo, precisa contextualizar a realidade vivenciada 

pelos alunos.   

 

Com base em todo o estudo realizado, o que foi compreendido é que não se pode 

construir um conceito acabado para a Educação do Campo, pois, como afirmado 

anteriormente, o mesmo está ligado às particularidades presentes em cada 

localidade. De qualquer modo, para refletirmos um possível conceito (mesmo que 
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em diferentes localidades) é preciso pensar nas características locais, referentes a 

cultura, economia e social. Ser uma educação que busque o reconhecimento da 

comunidade, despertando nos alunos a sensação de pertencimento.    

 

4.1.3 Base Legal da Educação do Campo 

 

A Educação do Campo é resguardada por leis, sendo reafirmada, em todas, a 

importância da presença da contextualização na sua prática. Para um melhor 

conhecimento, destacamos aqui algumas mais importantes no processo histórico da 

construção da identidade da Educação do Campo. Sendo elas: (Quadro 1) 

 

Quadro 1: Legislações que tratam sobre a Educação do Campo  

LEI DETALHES 

Lei n. 9394 de 20/12/1996 Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
 

Contempla a Educação do Campo no Art. 
28, onde defende que a oferta da 
educação básica para a população rural 
sofra adaptações necessárias à sua 
adequação às peculiaridades da vida rural 
e de cada região.  

Lei nº 10.172 de 09/01/2001, Plano 
Nacional de Educação 
 

Objetiva a melhoria da qualidade do ensino 
em todos os níveis, destacando a zona 
rural no 12 dos Objetivos e Metas. 

Parecer CNE/CEB nº 36/2001, sobre 
Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo. 

Traz orientações com base no artigo 28 da 
LDB, propondo medidas de adequação da 
escola à vida do campo.   

Resolução CNE/CEB nº 2, de 28/04/2008 
– Diretrizes Complementares de Educação 
do Campo. 
 

Estabelece diretrizes complementares para 
o desenvolvimento de políticas públicas de 
atendimento da Educação Básica do 
Campo. 

 
 
 
 
Resolução CNE/CEB nº 01/2002 

Institui Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo 
reconhecendo o modo próprio de vida 
social e o de utilização do espaço do 
campo como fundamentais para a 
constituição da identidade da população 
rural.  

 
 
Resolução CNE/CEB nº 04/2010 

Define Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica nº 7. 352, 
de 04/11/2010, que traz um tópico sobre 
Educação do Campo, Educação Escolar 
Indígena e Educação Escolar Quilombola. 

Fonte: Autora, 2019. 
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Com as informações trazidas no QUADRO 1, podemos perceber que a Educação do 

Campo é um direito assegurado por muitas legislações, sendo essas as mais 

conhecidas, existindo para a Educação do Campo espaço em outros artigos de 

outras leis, fortalecendo o direito que os camponeses têm.  

 

4.2 MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO 

 

As manifestações realizadas no campo tiveram início logo após o fim da escravidão 

negra, pois os trabalhadores do campo passaram a exigir condições de trabalho 

melhores (MEDEIROS, 2002). Tratava-se inicialmente de exigências para 

propriedades privadas e com o passar dos anos novas exigências foram sendo 

criadas e voltadas para o poder publico. 

 

Embora o MST seja o movimento mais conhecido do campo, ele não é o único, 

muitos são os movimentos organizados pelo povo camponês, cada movimento com 

características próprias, em busca da concretização dos seus direitos que durante 

toda a história vem sendo negados. Segundo Munarim (2008, p. 05):  

 

Destaque-se as organizações de âmbito nacional ou regional, a 
saber: o Movimento dos Atingidos pelas Barragens (MAB), o 
Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), o Movimento dos 
Pequenos Agricultores (MPA),  sindicatos de trabalhadores rurais e 
federações estaduais desses sindicados vinculados à Confederação 
dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), o Movimento de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais – vinculado à CONTAG e que têm 
sustentado a campanha chamada “Marcha das Margaridas” –, a 
Rede de Educação do Semi-Árido Brasileiro (RESAB) e, por fim, a 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), além de uma série de 
organizações de âmbito local.  

 

Foi com os movimentos sociais organizados pelo povo camponês que a luta pela 

Educação do Campo foi constituída, em destaque na luta o MST. Inicialmente os 

movimentos buscavam apenas a construção de escolas nas suas 

comunidades/assentamentos, depois as exigências estavam voltadas para a 

contextualização da educação que era ofertada nessas escolas, começando uma 

luta em busca da “identidade da população rural e de sua inserção cidadã na 

definição dos rumos da sociedade brasileira”. (RESOLUÇÃO CNE/CEB 1, 2002.). 
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Foi em busca da identidade que em julho de 1997 foi realizado o I Encontro Nacional 

das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária - Enera, organizado pelo MST 

em parceria com instituições de educação, um encontro para discutir a educação 

que estava sendo ofertada nos assentamentos, pensando também a criação de 

políticas educacionais, um exemplo foi a criação do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (Pronera) em 1998, que atendia as escolas do 

campo, propondo e apoiando projetos de educação nas áreas de reforma agrária. 

 

A busca pela identidade do povo camponês ainda persiste, pois infelizmente ainda 

há nas escolas do campo um descaso com a cultura do povo, falta de 

reconhecimento, e uma supervalorização de tudo que venha do urbano, um retrato 

de desvalorização com o campo e que está sendo repassado para os alunos do 

campo, construindo um único objetivo nesses alunos, o de ir morar na cidade, 

desconstruindo a identidade do campo, no próprio campo, dentro da escola do 

campo.  

 

4.3 NUCLEAÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO 

 

Uma das características mais comuns das escolas do campo é o baixo número de 

alunos, ocasionada pela grande dispersão populacional. Para as Secretarias de 

Educação, isso tem justificado a política de nucleação escolar que significa 

centralizar os estudantes em núcleos maiores, seja nos distritos ou cidades, e 

consequentemente ocasionando em fechamento das escolas em locais menores e a 

transferência para as escolas núcleo. Para eles, a política de nucleação nos 

municípios tem sido a solução de muitos problemas, principalmente financeiro, pois 

deixam de investir em escolas pequenas, que atendem poucos alunos, para 

direcionar todo o investimento em apenas uma, a escola núcleo, que irá atender 

todos esses alunos, ocasionando assim a melhoria do ensino. Nucleação, portanto, 

provoca o fechamento de escolas localizadas nas menores comunidades, 

transferindo seus alunos para as escolas das comunidades maiores, ou, em alguns 

casos, para cidade. A nucleação é justificada por diversos fatores: pelas condições 

precárias das estruturas das escolas fechadas, pelo quantitativo de alunos, a evasão 
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escolar, a migração dos alunos do campo para a cidade, por não oferecer 

continuidade dos estudos, etc. 

 

Contudo, a política de nucleação em algumas comunidades não é aceita facilmente, 

pois é vista como um grande prejuízo para as comunidades e principalmente para os 

alunos, que por serem transferidos acabam enfrentando problemas com o 

transporte, cansaço devido ao longo percurso da escola para suas casas, e muitas 

vezes a necessidade desse deslocamento ocasiona a baixa frequência ou a 

desistência escolar. Segundo Gonçalves (2010, p.01): 

 

O processo de nucleação, no Brasil, foi particularmente forte na 
década de 90, quando as reformas educacionais na educação 
básica, induzidas pela LDB 9.394/96, priorizaram o Ensino 
Fundamental com a criação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental, de Valorização do 
Magistério (FUNDEF) e o fortalecimento do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ao estabelecerem critérios 
para a transferência de recursos financeiros às escolas públicas do 
Ensino Fundamental, estimularam a municipalização do mesmo, 
processo que terminou por resultar no fechamento de várias escolas 
multisseriadas. Os estudantes das unidades desativadas foram então 
“nucleados” em centros urbanos e escolas maiores.  

 

Apesar das justificativas usadas para o fechamento de muitas escolas 

multisseriadas do campo, o direito em ter a escola na comunidade é garantido por 

lei, a Resolução de 2008 traz no Art. 3º que “a Educação Infantil e os anos iniciais do 

Ensino Fundamental serão sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais, 

evitando-se os processos de nucleação de escolas e de deslocamento das 

crianças.” (BRASIL, 2008, p.01). Em contraponto, não ha nenhum artigo de lei que 

defina o número mínimo de alunos que uma escola deva ter para funcionar, e sim é 

garantido por lei o direito a uma escola na comunidade.  

 

Quando a Secretaria de Educação decide fechar alguma escola, e realizar a politica 

de nucleação, a justificativa, que na maioria das vezes é passada para os moradores 

da comunidade, é que se trata de uma medida que trará apenas benefícios aos 

envolvidos, no que diz desrespeito à qualidade de ensino que será oferecida aos 

alunos, pois consiste em fechar as escolas ditas como abandonadas, com estrutura 

física precária, poucos materiais e instrumentos didáticos, para oportunizar o acesso 
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a uma escola com ensino de qualidade, uma boa estrutura e excelente material 

didático e com turmas (uni)seriais.  

 

Ao refletirmos sobre a nucleação e fechamento de escolas, nos damos conta do 

quão retroativo este processo pode se configurar, pois de um lado a decorrente e 

histórica luta que perdura décadas, para assegurar escolas nas comunidades e de 

outro lado um desdobramento que olhado com maior criticidade pode configurar-se 

como desastroso e contradiz a legitima defesa emanada do campo em relação a 

educação, construída até aqui. 

 

Normalmente a Secretaria de Educação consegue, de maneira fácil, a 

aceitação/conformismo da comunidade, os familiares dos alunos acreditam que 

realmente seja a melhor opção a criança estudar em outra comunidade ou na 

cidade, não enxergando que tal política é também uma negação de vários direitos. 

Além de se tornar uma negação de direito, a nucleação normalmente ocorre sem 

que aconteça uma discussão prévia com a comunidade, para que seja uma decisão 

tomada em conjunto, apenas é repassada a notícia com suas justificativas. São 

poucas as comunidades que mostram resistência e se unem contra a decisão.  

 

A nucleação, embora pensada em alguns pontos para a melhoria do local de ensino, 

não configura-se necessariamente como uma solução, pois se refletirmos a troca de 

gastos de um aluno estudando na sua localidade, com todo o processo de 

deslocamento desse aluno para a escola núcleo não justifica o fechamento, ainda 

mais se colocarmos em pauta central o bem-estar desses alunos.  Ao realizarmos 

uma análise crítica pelo viés de que uma escola com um quantitativo muito baixo de 

alunos, talvez pareça inviável de funcionar, contudo, aglomerar muitas crianças, 

vinda de várias comunidades, em uma só escola com uma boa estrutura física, com 

turma (uni)seriadas, ao invés de multisseriadas, com boa quantidade de materiais 

didáticos, não é o suficiente para assegurar que o ensino seja realmente de 

qualidade, para isso, é preciso que além dessa mudanças citadas, seja também 

pensado pela coordenação a metodologia de ensino que será realizada com 

crianças de diferentes comunidades, algumas muito distante da escola, sendo de 

vital importância que os investimento não seja voltados apenas para a estrutura e 

materiais didáticos, como também para a formação continuada dos professores. 
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4.4 OS DESAFIOS DAS CLASSES MULTISSERIADAS DO CAMPO E A 

FORMAÇÃO DOCENTE 
 

As classes multisseriadas em sua maioria são localizadas na zona rural, trata-se de 

escolas do campo com o modelo da seriação (trazido da realidade urbana), porém 

por terem uma população muito dispersa, formam-se turmas multisseriadas, pois a 

quantidade de alunos por série é julgada “insuficiente” para preencher uma sala de 

aula, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) defende um modelo 

de ensino da Educação Básica flexível para cada realidade, inclusive a do campo, 

abrindo assim possibilidades diversas de organização. 

 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 

períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 

estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e 

em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que 

o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

(LDB,1996, p.20). 

 

As escolas multisseriadas do campo em geral são taxadas como ruins, pelo seu 

modelo de multissseriação e também pelas condições precárias em que se 

encontram as escolas do campo. A sua grande maioria apresenta um espaço físico 

defasado, abandonado pelo poder público, espaços pequenos, sem ambiente 

especifico para recreação e refeição, com uma visível necessidade de reformas no 

telhado, nas carteiras, piso, etc. 

 

As escolas, na sua maioria, se mostram inadequadas por não atenderem as 

necessidades de uma criança, pois não oferecem espaço para recreação, algo 

necessário para o desenvolvimento das mesmas, sala com o piso esburacado, 

banheiros precários, um espaço físico que não oferece segurança para as crianças, 

falta de brinquedos, etc.  

 

De acordo com os Indicadores da qualidade na educação, as infraestruturas das 

instituições devem ter:  
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[...] adequação para acesso de todos (rampas, banheiros para uso de 

pessoas com deficiência), sala de professores, existência e 

adequação de laboratórios, bibliotecas, quadras esportivas, refeitório 

e existência e condições de uso de equipamentos em geral e 

materiais didáticos. (AÇÃO EDUCATIVA, 2013, p. 22 e 23). 

 

Os Indicadores estabelecem propostas de avaliação, tomando como base o conceito 

de qualidade na educação, destacando as condições visíveis do atendimento 

educacional, como infraestrutura, condições de trabalho dos/das profissionais de 

educação, número de estudantes por turma etc. Assim como aspectos ligados a 

realização do trabalho nas escolas, como tempo de trabalho coletivo, formação 

continuada de profissionais de educação, planejamento e avaliação, etc. (AÇÃO 

EDUCATIVA, 2013). 

 

A multissérie nada mais é do que um acumulo de mais de uma série, em uma única 

sala e apenas um único professor. O modelo de multisseriação traz para o professor 

um acarretamento de funções, pois além de ser responsável por mais de uma série 

ao mesmo tempo, o professor das escolas multisséries muitas das vezes realiza 

atividades que deveriam ser destinadas a outros funcionários, como ressalta 

D’Agostini (2009, p.46): 

 

As escolas multisseriadas têm um único professor, que além da 

atividade docente, acumula outras tarefas administrativas voltadas 

para manutenção da unidade escolar, chegando, na maioria das 

vezes, a ter que conciliar também as atividades de limpeza e preparo 

da merenda escolar.  

 

Outro fator primordial que resulta em problemas nas classes multisseriadas é o 

despreparo do professor, que na maioria das vezes se depara com a turma 

multisseriada, sem ao menos passar por uma capacitação específica para atuar com 

a mesma. Em grande parte dos casos os professores possuem ensino superior, e o 

mais comum entre eles é o curso de Licenciamento em Pedagogia, que acaba por 

não contemplar essa discussão no currículo. 

 

Muitas vezes, os professores começam a trabalhar com a multissérie sem se quer 

passar por um curso preparatório, a deficiência persiste em relação a formação 

continuada, que é algo bastante ausente na vida profissional desses docentes. 
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Infelizmente, essa ausência de formação inicial e continuada, principalmente para os 

professores que trabalham com as turmas multisseriadas do campo, reflete 

negativamente na construção de uma educação contextualizada e no processo de 

aprendizagem dos alunos, pois o resultado do despreparo dos professores é ainda 

uma das principais causas do fracasso escolar. Segundo Conceição (2011, s/p).  

 

Se o professor não está preparado para atuar dentro do processo 
educativo, com certeza os alunos não têm como aprender. O 
despreparo do professor resulta diretamente em sérias dificuldades 
de aprendizagem por parte dos alunos.  

 

Dessa forma, entende-se que para que a Educação do Campo realmente se efetive, 

é necessário que o professor esteja preparado para realizar uma prática pedagógica 

contextualizada, e a formação inicial e continuada (com metodologia voltada para 

professores do campo) são bastante importantes para esse preparo.  

 

4.5 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 

Para que seja efetivado um ensino de qualidade, é preciso que a comunidade 

escolar organize todo o seu trabalho, e para essa organização são utilizados alguns 

recursos como o plano de aula diário, semanal e o plano de curso (realizados por 

cada professor). Além destes planos existe o Projeto Político Pedagógico, um 

documento que tem como finalidade nortear o trabalho pedagógico do ano letivo. Em 

presença de sua importância, percebemos que é de imenso valor realizar uma 

descrição delineada, abordando o que realmente é um PPP, como surgiu, como 

deve ser elaborado e utilizado.  

 

O projeto político-pedagógico, nomeado na LDB como proposta ou 
projeto pedagógico, representa mais do que um documento. É um 
dos meios de viabilizar a escola democrática e autônoma para todos, 
com qualidade social. Autonomia pressupõe liberdade e capacidade 
de decidir a partir de regras relacionais. O exercício da autonomia 
administrativa e pedagógica da escola pode ser traduzido como a 
capacidade de governar a si mesmo, por meio de normas próprias. 
(BRASIL, 2013, p. 47). 

 

O PPP surgiu no Brasil, ao termino dos anos 80, sendo uma resposta para a 

“ditadura Político-educacional”. Nos anos da ditadura, o ensino das escolas era algo 

centralizado, com normas e padronização. A gestão democrática veio aparecer na 
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Constituição de 1988, nesta mesma época a escola vivia a experiência de 

diversidade cultural, atendendo, a partir de então, crianças tidas como excluídas das 

escolas públicas (FURTADO, 2014.). 

 

Dessa forma, o PPP apareceu como um rico documento para guiar a escola 

principalmente com a realização do trabalho com as diversidades, permitindo-lhes a 

criação de sua própria identidade, planejando seu ensino conforme as necessidades 

de seu publico.  

 

O PPP passou a ser algo exigido/garantido por lei, e construir, executar e avaliar é 

papel exclusivamente da escola, ou seja, essas ações devem ser realizadas por 

toda a equipe escolar; professores, gestores, coordenador, representantes de alunos 

e pais/responsáveis. Assim, entendemos que devem ser realizados momentos com 

a participação de todos para a tomada de decisões, pensar em formas de 

organização, possíveis soluções de problemas, etc. Construindo assim a 

democracia, e buscando uma formação integral para os discentes da unidade. 

 

Desse modo, o projeto político-pedagógico tem a ver com a 
organização do trabalho pedagógico em dois níveis: como 
organização da escola como um todo e como organização da sala de 
aula, incluindo sua relação com o contexto social imediato, 
procurando preservar a visão de totalidade. Nesta caminhada será 
importante ressaltar que o projeto político-pedagógico busca a 
organização do trabalho pedagógico da escola na sua globalidade. 
(VEIGA, 1998, p. 12). 

 

Por tanto, entende-se que o PPP nada mais é que um documento que transparece a 

identidade da escola e da comunidade em que está inserida, ao mesmo tempo em 

que norteia seu trabalho para a realização de um ensino de qualidade.  Para sua 

construção e avaliação, é preciso reflexões sobre seus objetivos, a metodologia que 

será aplicada para o alcance deles e os resultados da sua realização.  

 

É importante salientar que, para o PPP realmente acontecer não basta que ele seja 

apenas elaborado, é preciso que ele também seja executado. O PPP não deve ser 

apenas visto como um dever/obrigação das escolas, e assim ser construído e 

engavetado, mas sim como um direito também, de planejar e realizar seu trabalho 

com autonomia, para isso o PPP deve ser “construído e vivenciado em todos os 
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momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola” (VEIGA, 

1998, p.11). 

 

Outro elemento que deve ser destacado sobre o PPP é sua contextualização, ao 

apresentarmos que o PPP é um documento que representa a identidade da escola e 

da comunidade em que está inserida, entende-se que deve ser exposto nele a 

contextualização educacional. Portanto, tudo que no PPP for planejado deve partir 

do local para o global, e assim usurpar da educação desejada de acordo com a 

realidade do local em que está inserida.  

 

4.6 EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA 

 

Ao observamos as representações sociais instituídas historicamente sobre o papel 

da escola, podemos perceber que está associado a reprodução de conteúdos 

previamente esquematizados para cada disciplina. A aplicação desses conteúdos 

era realizada sistematicamente, com atividades e metodologias indicadas em livros 

didáticos, funcionando similarmente a um manual. Para findar o trabalho a avaliação 

era realizada apenas com o foco na aprendizagem dos conteúdos.  

 

O trabalho pedagógico acima exemplificado, não possuía na sua realização a 

contextualização no ensino. O ensino contextualizado também trabalha os 

conteúdos das disciplinas, contudo, além destes, os conhecimentos trazidos pelos 

alunos para o ambiente escolar, são considerados importantíssimos para o trabalho 

dos conteúdos. Com esse ensino o professor deixa de realizar situações que 

objetivavam apenas a transferência de conteúdos, para situações em que o objetivo 

seja a troca de saberes, o discente passa de apenas receptor, para também 

produtor e como tal, torna-se um protagonista de saberes.  

 

Segundo Negreiros e Campani (2012, p. 06);  

 

Educação contextualizada é uma educação que compreende o 
contexto, com suas problemáticas e potencialidades, que é preciso 
ser tematizada na escola, espaço de oportunidades para a ampliação 
e socialização dos conhecimentos e saberes diversos.  
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Dessa forma, entendemos que com a educação contextualizada, a escola não 

reproduz o papel de transmissora de conteúdos curriculares, mas se torna um 

espaço de troca de conhecimentos, valorizando os saberes trazidos pelos os alunos, 

saberes oriundos de vivências, saberes local (da comunidade em que a escola está 

inserida), considerando também aspectos referentes a realidade dos discentes, ou 

seja, a escola deixa de ser um laboratório, e passa a ser um espaço de socialização.  

 

A educação contextualizada é de fundamental importância em todos os ambientes 

educacionais, seja ele formal ou informal. Contudo, se tratando da Educação do 

Campo, trata-se do ponto primordial para a sua existência. A Educação do Campo 

não deve ser realizada sem que a educação considere o contexto em que está 

inserida, aspectos relacionados à cultura da comunidade, os valores existentes, 

representações sociais, atividades econômicas e problemas vivenciados. Para o 

desenvolvimento rural a contextualização da educação apresenta-se de vital 

importância, dentre os significados da Educação DO campo está a contextualização 

educacional. 

 

Partindo desses pressupostos, entendemos que a Educação do Campo pauta-se na 

contextualização educacional, realizando um elo/dialogo dos conteúdos científicos 

com as características da realidade local. Um diálogo que resulte no 

desenvolvimento e valorização local, despertando nos alunos à sensação de 

pertencimento/reconhecimento da comunidade.  
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5. MATERIAL E MÉTODOS  
 

Para a realização da pesquisa é necessário organização e planejamento prévio, 

dessa forma, a organização se transforma em um guia, orientando cada etapa da 

pesquisa, como a coleta de dados e em seguida a análise obtendo os resultados e 

discussões. Faz parte dessa organização a escolha do tipo de pesquisa, o local de 

realização, o público alvo e os instrumentos utilizados para a realização da coleta de 

dados.  

 

Foi realizada a análise dos dados coletados nas unidades escolares que 

participaram da pesquisa. Tornando assim enriquecedora as discussões sobre os 

achados. Para coleta de dados, realizou-se a observação não participante, portando 

o diário de campo, e entrevistas semiestruturadas com o professor, aluno, direção, 

coordenação e responsáveis de alguns alunos. Realizou-se também a pesquisa 

documental, fazendo uma análise dos PPP’s com base em documentos do 

Ministério da Educação. É importante destacarmos que para resguardar a identidade 

dos participantes da pesquisa e por questões éticas, não foram citados seus 

respectivos nomes, e para as professoras que citamos as falas usaremos nomes 

fictícios (Erika, Leila, Julia, Daiane e Ana), privando também os nomes das escolas, 

referindo a elas como ESCOLA 1, ESCOLA 2 e ESCOLA 3. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa tem método qualitativo, do tipo exploratório descritivo, com o 

elemento central direcionado para a contextualização das escolas do campo, 

analisando o PPP’s das escolas, a prática pedagógica, buscando também 

compreender o atual cenário das escolas do campo do município de Senhor do 

Bonfim.  

 

Segundo Minayo (2010, p. 57): 

 

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das 
relações, das representações, das crenças, das percepções e das 
opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 
respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmo, 
sentem e pensam.  
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A pesquisa qualitativa nos proporciona uma reflexão ampla, com uma abordagem 

coletiva, proporcionando-nos a obtenção de resultados que melhor representem a 

realidade da Educação do Campo, nos proporcionando também, um conhecimento 

vasto sobre o objeto estudado. Ainda segundo Minayo (2010, p.57) esse tipo de 

investigação “além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos 

referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, 

revisão e criação de novos conceitos e a categorias durante a investigação.”. 

Podemos perceber que a pesquisa qualitativa permite uma flexibilidade na coleta de 

dados, onde o pesquisador reelabora sua abordagem de acordo com os seus 

objetivos, resultando assim numa pesquisa muito mais extensa e contextual. Dessa 

forma, a escolha da pesquisa qualitativa proporcionou a interpretação dos dados 

coletados com um olhar crítico.  

 

5.2 LOCUS 

 

5.2.1 O Município de Senhor do Bonfim 

 

Figura 1: Localização das comunidades escolhidas para a pesquisa no município de 

Senhor do Bonfim-BA 

 
Fonte: Google Maps, 2018.  
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Senhor do Bonfim é o município baiano que está localizado no centro norte do 

estado, a 375 quilômetros da capital, Salvador. De acordo com estimativas do 

IBGE2, em 2018, sua população era de 78.588 habitantes. A história do município é 

marcada pela criação de gado e a busca de ouro e pedra preciosas, sendo um local 

escolhido para descanso dos tropeiros (vaqueiros, bandeirantes e desbravadores), 

quando realizavam expedições entre o Rio São Francisco e às minas de ouro de 

Jacobina.  

 

O município possuí no seu território 5 Distritos e aproximadamente 60 comunidades, 

sua área rural é bastante vasta, com grande parte da população residente no 

campo. Por sua localização privilegiada, é bastante presente a produção de frutas, 

verduras, sementes, etc. Constituindo em suas principais atividades econômicas, 

ficando em destaque a agricultura familiar que é responsável pela maior parte dessa 

produção. Também é realizada atividade agropecuária, pecuária leiteira, pecuária de 

corte, suinocultura, entre outras (site da Prefeitura Senhor do Bonfim3). Os produtos 

gerados com essas atividades, normalmente são comercializados na feira livre da 

cidade, considerada o principal mercado do Território de identidade do Piemonte 

norte do Itapicuru, sendo também a segunda maior em extensão do nordeste e uma 

das mais extensas da América Latina.  

 

Dentre as culturas cultivadas no município, a que se destaca está relacionada às 

comemorações do mês junino. O município comemora o São João com festas na 

sede, concursos de quadrinhas, sanfoneiros na feira livre, trem do forró, 

apresentações culturais das comunidades no espaço das festas, feira de artesanato, 

entre outras. Essas atividades atraem muitos turistas, algo bastante importante para 

a economia do município. 

 

A pesquisa será realizada em escolas localizadas nas Zonas Rurais da Cidade de 

Senhor do Bonfim/BA, totalizando três Comunidades envolvendo suas escolas, 

sendo elas denominadas como; Comunidade Lage, Passagem Velha e Estiva 

                                                           
2
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 29 de agosto de 2018. Consultado em 15 de jan. de 

2019. Disponível; https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/senhor-do-bonfim/panorama. 
3
http://www.pmsb.ba.gov.br/cidade/ 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/senhor-do-bonfim/panorama.
http://www.pmsb.ba.gov.br/cidade/
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(Figura 1). As escolas do campo não estão presentes em todas as comunidades, e 

em algumas a escola foi desativada pela Secretaria de Educação municipal de 

Senhor do Bonfim, dessa forma, as crianças utilizam transporte escolar provido pela 

própria Prefeitura para estudar em outras comunidades, ou na sede do município. As 

comunidades escolhidas para a realização da pesquisa possuem escolas que 

atendem crianças de varias localidades. 

 

A comunidade Lage foi escolhida por ter escola que atende crianças de 

Assentamento da Reforma Agrária que fica bem próximo, a Passagem Velha por se 

tratar de uma escola nucleada, a qual atende crianças de várias comunidades, e a 

Estiva por ser uma comunidade consideravelmente distante da cidade. Os três lócus 

escolhidos apresentam muitos agricultores, sendo assim são localidades que 

apresentam visivelmente suas peculiaridades. Dessa forma são comunidades 

propícias para a realização da pesquisa, pois diante de suas características será 

observada a contextualização das Escolas e como elas trabalham com o referente 

publico alvo. Todas as escolas se encontram em medianas distâncias da sede, 

necessitando de transporte para seu acesso.  

 

5.3 SUJEITOS DE PESQUISA 

 

Para a realização da pesquisa foram entrevistadas 30 pessoas, sendo elas: 

professoras, coordenadores, diretores, alunos e seus pais/responsáveis. A escolha 

pelo público alvo partiu do principio que, todos participam da elaboração do PPP, ou 

pelo menos é destinado a eles a responsabilidade de elaboração do mesmo.  

 

Através das professoras objetivamos obter o conhecimento de como elas realizam a 

contextualização educacional, e como colocam o PPP em prática. Com os 

coordenadores e diretores buscamos informações sobre a construção, execução e 

avaliação do PPP, e com os alunos e seus pais/responsáveis, focamos em conhecer 

como eles recebem o trabalho da escola, como é recebida por eles a educação do 

campo.  
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De todos os sujeitos da pesquisa foi investigado como é a visão deles sobre a 

Educação do Campo, o que conhecem dela, como acham que deve ser, e como é o 

ensino na escola que pertencem.  

 

5.4 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Para alcançarmos os objetivos desta pesquisa foram precisos a realização de alguns 

métodos. O primeiro deles, buscando conhecer de perto a realidade das escolas, 

foram às observações. Utilizamos da observação para obter mais informações sobre 

a realidade pesquisada. Segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 192) a observação 

“não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos 

que se desejam estudar.”.  

 

As observações foram realizadas nas três escolas da pesquisa, somando-se 60 

horas de observação com o enfoque na prática docente do professor, realizando 

uma investigação de como o mesmo coloca o PPP na sua prática diária, como e se 

realiza uma prática contextualizada com a realidade da comunidade que trabalha. 

 

É importante salientar que a observação realizada nas escolas foi a observação não-

participante, onde “o pesquisador presencia o fato, mas não participa” (OLIVEIRA 

NETTO, 2008, p.84), ou seja, foi observado a prática pedagógica do professor, sem 

nenhuma intervenção ou participação do pesquisador nas atividades elaboradas 

pelo professor.  

 

Para a realização das observações contamos com um instrumento denominado 

diário de campo. O diário de campo é um instrumento bastante importante para a 

coleta de dados da pesquisa. Utilizado no ato da observação, trata-se de um 

caderno onde são realizadas anotações sobre o que está sendo observado, 

destacando aspectos relevantes para a elaboração do trabalho. O diário de campo 

se torna importante também como um registro de memórias, pois sem o mesmo, o 

pesquisador poderá não se lembrar dos acontecimentos do período de observação e 

que sem sombra de dúvidas esses dados complementarão ricamente o trabalho.  
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Dessa forma, o diário de campo possuiu uma grande importância no registro das 

observações realizadas da prática docente, permitindo o registro de informações 

capturadas como formidáveis para a obtenção do resultado da presente pesquisa.  

 

Ainda buscando alcançar os objetivos da presente pesquisa, foi utilizada também 

como coleta de dados a pesquisa documental. Nas três comunidades, foram 

analisados os PPP, para constatarmos sua contextualização, usando como base 

para essa análise os documentos elaborados pelo Ministério da Educação. Essa 

análise foi realizada com os PPP’s das escolas, em respeito ao método comparativo 

levando em conta aspectos presentes nas Diretrizes e Parâmetros Curriculares e 

como se relacionam com as diretrizes propostas no PPP, referente tanto às ações e 

políticas, quanto o seu processo de construção, avaliação e utilização.  

 

Dessa forma, a análise dos documentos foi realizada com base nas orientações 

previstas tanto nas Diretrizes, quanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

fazendo um elo com as informações obtidas com as observações, e com as 

entrevistas, ponderando de que forma a educação contextualizada é construída, e 

esboçada no PPP.   

 

Por fim, para conhecer a realidade das escolas do campo, o trabalho pedagógico da 

equipe nas escolas e a contextualização educacional, e identificar as visões 

referente a Educação do Campo, utilizamos também como instrumento de coleta de 

dados a entrevista semiestruturada. O benefício de se utilizar da entrevista 

semiestruturada é a flexibilidade que se tem em modificar as questões pré-

elaboradas, podendo ser reformuladas no ato da entrevista e também acrescentadas 

novas questões a depender dos elementos colhidos. 

 

As entrevistas ocorreram entre os meses de novembro (2018) e março (2019). 

Realizar as entrevistas foi um método fundamental no percurso da pesquisa, 

principalmente por ter conseguido a participação dos familiares, que compartilharam 

impressões avaliativas sobre a qualidade do ensino oferecido nas comunidades 

pesquisadas.  
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Todas as entrevistas foram realizadas individualmente, com local e horário escolhido 

pelo entrevistado, sendo apresentado o assunto previamente, assim como o objetivo 

da pesquisa. Utilizamos um gravador de voz (com a permissão dos entrevistados) 

para transcrevermos as respostas sem nenhuma alteração.   

 

5.5 PRODUTO FINAL   

 

A pesquisa traz resultados importantíssimos que devem ser compartilhados. Então 

para que esses resultados sejam divulgados, foi realizado, além de publicação da 

dissertação, um Guia de orientações para a produção de um PPP da escola do 

campo. Possui uma linguagem clara sobre como realizar a contextualização da 

Educação do Campo, apresentando a Educação do Campo e a contextualização 

educacional. Apresentamos também orientações de documentos do Ministério da 

Educação sobre a elaboração do PPP. Além disso, utilizamos dos resultados da 

presente pesquisa, parar montar um quadro com dica do que deve ser apresentado 

no PPP.  

 

Os Guias serão entregues a todas as pessoas que compõem a escola, visto que, de 

acordo com os Parâmetros o mesmo deve ser construído por toda a equipe escolar 

(Professores, coordenação, direção, demais funcionários e pais/responsáveis de 

alunos). Dessa forma, o mesmo contém uma linguagem de fácil compreensão, 

apresentando o conceito do PPP, a sua importância (o porquê toda escola deve ter), 

a contextualização, e por quem deve ser construído, fundamentando com leis que 

norteiam a construção do PPP da escola do campo, mostrando como deve ser o 

PPP da escola do campo, além de apresentar orientações referentes ao seu uso.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DO CAMPO 

 

Realizar um ensino de qualidade exige da comunidade escolar organização do 

trabalho, e para essa organização alguns recursos são utilizados, como o plano de 

aula diário, semanal e o plano de curso realizados por cada professor de cada 

turma. Além destes planos existe o Projeto Político Pedagógico, um documento que 

deve ser construído por toda a comunidade escolar.  

 

Diante de sua importância é certo afirmar que o PPP da escola do campo não pode 

ser realizado de qualquer maneira, e para compreendermos o que precisa ter 

nesses PPP’s foi realizado uma pesquisa nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

documentos norteadores do Ministério de Educação e a partir de informações 

contidas nesses documentos realizaremos uma análise nos PPP’s das escolas 

escolhidas para essa pesquisa.  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica tratam-se de 

um documento que traz a Base Comum Nacional para os três níveis de escolaridade 

da educação básica (Ed. Infantil, Fundamental e Ensino médio). Esse documento 

traz pontos, descrevendo minunciosamente cada direcionamento, como orientações 

que as escolas devem por em prática para uma educação de qualidade. As 

orientações contidas referentes à elaboração do PPP serão apresentadas no 

Quadro 2.  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais são uma coleção de livros do Ministério da 

Educação, que apresenta os parâmetros referentes às quatro primeiras séries do 

Ensino Fundamental, esse livro é voltado para os professores, orientando-os na 

realização do seu trabalho com essas séries. A coleção foi disponibilizada para cada 

professor. São dez volumes, o primeiro é a introdução que fala sobre a coleção 

como um todo, depois são seis documentos abordando as áreas de conhecimentos 

(componentes curriculares), e mais três volumes trazendo temas transversais. As 
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orientações contidas nos parâmetros para a elaboração do PPP serão apresentadas 

no QUADRO 3, sendo necessário desmembrar o quadro 2 e 3 por se tratar de 

documentos diferentes.  

 

Quadro 2: Orientações do documento Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a Educação. 

 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

II – estimular a 
reflexão crítica e 
propositiva que 
deve subsidiar a 
formulação, 
execução e 
avaliação do projeto 
político-pedagógico 
da escola de 
Educação Básica; 
III – orientar os 
cursos de formação 
inicial e continuada 
de profissionais – 
docentes, técnicos, 
funcionários – da 
Educação Básica, 
os sistemas 
educativos dos 
diferentes entes 
federados e as 
escolas que os 
integram, 
indistintamente da 
rede a que 
pertençam. 
(BRASIL, 2013, 
p.08). 
 

I – conteúdos 
curriculares e 
metodologias 
apropriadas às 
reais necessidades 
e interesses dos 
estudantes da zona 
rural; 
II – organização 
escolar própria, 
incluindo 
adequação do 
calendário escolar 
às fases do ciclo 
agrícola e às 
condições 
climáticas; 
III – adequação à 

natureza do 

trabalho na zona 

rural. (BRASIL, 

2013, p.45) 

I – do diagnóstico da realidade 
concreta dos sujeitos do processo 
educativo, contextualizado no 
espaço e no tempo; 
II – da concepção sobre 
educação, conhecimento, 
avaliação da aprendizagem e 
mobilidade escolar; 
III – da definição de qualidade das 
aprendizagens e, por 
consequência, da escola, no 
contexto das desigualdades que 
nela se refletem; 
IV – de acompanhamento 
sistemático dos resultados do 
processo de avaliação interna e 
externa (SAEB, Prova Brasil, 
dados estatísticos resultantes das 
avaliações em rede nacional e 
outras; pesquisas sobre os 
sujeitos da Educação Básica), 
incluindo resultados que 
compõem o Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) e/ou que 
complementem ou substituam os 
desenvolvidos pelas unidades da 
federação e outros; 
V – da implantação dos 
programas de acompanhamento 
do acesso, de permanência dos 
estudantes e de superação da 
retenção escolar; 
VI – da explicitação das bases 
que norteiam a organização do 
trabalho pedagógico tendo como 
foco os fundamentos da gestão 
democrática, compartilhada e 
participativa (órgãos colegiados, 
de representação estudantil e dos 
pais). (BRASIL, 2013, p. 48). 

Fonte: Autora, 2019. 
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Quadro 3:Orientações do documento Parâmetros Curriculares Nacionais 

  

 

Com a realização da pesquisa bibliográfica foi possível a elaboração de uma lista 

com os principais pontos que devem está presentes em um PPP da Educação do 

Campo, e, diante desses pontos, realizamos a análise dos PPP’s expondo os 

resultados encontrados com análise, atendendo assim o objetivo (a). Apresentando 

assim no QUADRO 4 a situação dos PPP’s das escolas pesquisadas.  

 

 

 Parâmetros Curriculares Nacionais 

 
[...] “cada 
escola formule 
seu projeto 
educacional, 
compartilhado 
por toda a 
equipe, para 
que a melhoria 
da qualidade 
da educação 
resulte da co-
responsabilidad
e entre todos 
os educadores. 
A forma mais 
eficaz de 
elaboração e 
desenvolviment
o de projetos 
educacionais 
envolve o 
debate em 
grupo e no 
local de 
trabalho.” 
(BRASIL, 1997, 
p.09).  
 

 
“as condições 
de 
escolaridade 
em uma escola 
rural e 
multisseriada 
são bastante 
singulares, o 
que 
determinará 
expectativas de 
aprendizagem 
e, portanto, de 
critérios de 
avaliação 
bastante 
diferenciados.” 
(BRASIL, 1997, 
p.09). 
 

 
“Ao elaborar seu 
projeto 
educativo, a 
escola discute e 
explicita de 
forma clara os 
valores coletivos 
assumidos. 
Delimita suas 
prioridades, 
define os 
resultados 
desejados e 
incorpora a auto 
avaliação ao 
trabalho do 
professor.” 
(BRASIL, 1997, 
p. 36) 

 
“O projeto educacional 
expresso nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais 
demanda uma reflexão 
sobre a seleção de 
conteúdos, como 
também exige uma 
ressignificação, em que 
a noção de conteúdo 
escolar se amplia para 
além de fatos e 
conceitos, passando a 
incluir procedimentos, 
valores, normas e 
atitudes. Ao tomar como 
objeto de aprendizagem 
escolar conteúdos de 
diferentes naturezas, 
reafirma-se a 
responsabilidade da 
escola com a formação 
ampla do aluno e a 
necessidade de 
intervenções 
conscientes e 
planejadas nessa 
direção.” 
(BRASIL, 1997, p. 51.). 
 

Fonte: Autora, 2019. 
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QUADRO 4: Resultado da análise documental 

 

 

Estudos e 

Fundamentação 

 

 

 

ESCOLA 1 

 

 

ESCOLA 2 

 

 

ESCOLA 3 

 
Métodos avaliativos diferenciados. 

 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
Reflexão crítica (formulação, 

execução e avaliação). 
 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
Apontar os cursos de formação 

inicial/continuada dos professores. 
 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
Conteúdos contextualizados com a 

localidade 
 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
Reflexão/justificativa sobre os 

conteúdos e projetos escolhidos. 
 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
Adequação do calendário. 

 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
Diagnóstico da realidade. 

 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
Debate em grupo para a elaboração 

 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
Fundamentação sobre Educação 

do Campo, conhecimento, 
avaliação da aprendizagem. 

 

 
NÃO 

 
SIM 

 
SIM 

 
Discute e explicita de forma clara os 

valores coletivos assumidos e 
delimita suas prioridades. 

 

 
NÃO 

 
SIM 

 
SIM 

Fonte: Autora, 2019. 
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Escola 1 

 

Figura 2: Frente da Escola 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola 1 (Figura 2) é localizada aproximadamente a 12 quilômetros da cidade de 

Senhor do Bonfim, é uma escola com estrutura consideravelmente grande, com 

espaço amplo para a recreação, quadra, espaço para a realização das refeições, 

sala de recurso, 6 salas de aulas, diretoria, uma sala de professores, uma cozinha, 

uma dispensa, um banheiro de professores, um banheiro masculino e um feminino, 

biblioteca/sala de informática (é importante salientar que os computadores não são 

utilizados pelos alunos). Essa escola atende até o 6° ano, funcionando dois turnos 

(matutino e vespertino), tem uma equipe de funcionários totalizando 26 pessoas, 

com uma média de 102 alunos matriculados.  

 

A comunidade em que a escola está inserida é uma comunidade que apresenta 

moradores unidos, que pensam em soluções de problemas da localidade, organizam 

eventos culturais e lutam por causas que trazem benefícios para todos. A escola 

também atende alunos oriundos de mais 2 comunidades circunvizinhas, 

comunidades que também possuem como atividades trabalhistas (em maioria) o 

plantio e criação de animais. A escola deve, portanto, contextualizar seu ensino com 

as principais características dessas comunidades. Em entrevista com a direção 

dessa escola, foi apresentada a visão de como deve ser a Educação do Campo; 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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A educação do campo precisa de mais assistência. O aluno do 
campo precisa de uma atenção maior, de professores experientes 
com esse tipo de realidade. Sabemos que não é fácil, mas necessita-
se de uma contribuição, principalmente porque sabemos que as 
salas são multisseriadas, o que dificulta um melhor resultado. Então 
o docente tem que realizar um trabalho voltado para esse tipo de 
realidade, para que os alunos avancem. (Diretor(a), Escola 1.) 

 

Apesar de ser demonstrado pela direção, e também pelos professores entrevistados, 

o conhecimento de como deve ser a Educação do campo, em observações 

realizadas na prática docente, a fim de alcançarmos o objetivo (d), podemos 

perceber que a educação ofertada nessa escola não pode ser denominada como 

uma Educação DO Campo, pois apresentou pouca contextualização no seu ensino, 

não sendo interligados os conteúdos curriculares com a realidade do campo 

vivenciada pelos alunos.  

 

Ao realizarmos a analise do PPP, seguindo as orientações das Diretrizes e dos 

Parâmetros Curriculares, como também buscando fundamentação em alguns 

autores, destacando assim alguns pontos julgados importantes, alcançamos assim o 

objetivo (a) da pesquisa. Observando o quadro 2, com algumas orientações das 

diretrizes para a elaboração do PPP, destaca-se na primeira coluna os objetivos, 

que traz o PPP como seu segundo, lançando como importante a reflexão critica na 

sua produção, execução e avaliação. 

 

O que podemos analisar nas observações e também com entrevistas realizadas com 

os professores, direção e coordenação, é que essa reflexão crítica não acontece na 

produção, execução e avaliação do PPP da Escola 1, pois as informações que nos 

foram passadas relatam que o PPP é um documento elaborado no inicio do ano,  

guardado e só é utilizado para edições quando inicia o ano seguinte. Essa pratica é 

tida como negativa, não pela ausência de edições do PPP no decorrer do ano letivo, 

mas sim porque o mesmo deve passar por uma continua reconstrução, avaliando 

sempre as ações que foram colocadas em prática pelos professores e seus 

resultados, e realizando continuamente as mudanças que se mostrarem 

necessárias.  
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De acordo com uma professora do fundamental I, quando questionada sobre o PPP 

dessa escola, ela disse que “o PPP é um documento importante que existe na 

escola, que guia toda a prática pedagógica, contudo, fica apenas na gaveta, 

necessitando de uma presença maior dentro do espaço escolar” (Profª Leila). 

Através de sua fala, percebemos que há a consciência da importância do PPP, mas 

que mesmo com essa consciência, os professores não buscam colocá-lo em prática. 

O coordenador dessa escola, em entrevista, também reconheceu a importância do 

PPP, mas em seguida afirmou que; “ainda sinto falta dele ser usado mais como um 

documento norteador.” (Coordenador, Escola 1). 

 

O terceiro objetivo das Diretrizes relata a importância da formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação Básica. Para a realização de educação de 

qualidade é indispensável que o professor viva em constante formação, buscando 

sempre conhecimentos que melhore sua prática pedagógica, colocando em prática 

as orientações existentes nos documentos. Esse preparo se torna ainda mais 

fundamental quando se trata do professor de turmas multisseriadas do campo, “por 

se depararem com crianças de várias séries e com diferentes necessidades de 

aprendizagens dividindo o mesmo espaço e a atenção.” (FIGUEIRA e LIMA, 2011, 

p.13). Das professoras entrevistadas nessa escola, apenas uma (entre quatro) 

afirmou ter passado por um curso de formação continuada voltada para a Educação 

do Campo, e que foi realizada há muitos anos atrás, relatando ela que;  

 

A Secretaria de Educação realizava alguns encontros, e tinha uns 
cursos oferecidos pelo governo, uns programas que a gente 
participava, mas faz tanto tempo, há mais de dez anos, já nem 
lembro mais o nome dos programas. (Profª Julia). 

 

Diante dessas informações, conseguimos alcançar o objetivo (b), pois identificamos 

que o preparo/formação dos professores dessa escola, é algo que precisa de 

atenção, pois com as falas dos entrevistados, foram expostas tanto a ausência de 

uma formação inicial que os preparassem para o trabalho com as multisseriadas do 

campo, quanto a de cursos que promovessem a formação continuada.  

 

A 2ª coluna do quadro das Diretrizes apresenta como deve ser realizado o 

atendimento educacional a população rural, sendo citados três aspectos como 
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orientações essenciais para a organização da ação pedagógica. Ao observarmos 

esses aspectos, foi perceptível que o PPP da Escola 1 não está de acordo com 

essas orientações, por não apresentar conteúdos programados associados a 

comunidades, não possui um calendário escolar próprio, e também não possui 

adequação à natureza do trabalho na zona rural.  

 

A comunidade é apresentada brevemente no tópico APRESENTAÇÃO do PPP, 

onde descreve que;  

 

A comunidade escolar é composta de alunos que moram na sede do 
povoado e região. Suas situações econômicas provêm da agricultura 
de subsistência e de benefícios assistenciais, como: aposentadoria e 
bolsas família, além de trabalhos alternativos e domésticos. (trecho 
do PPP, Escola 1). 

 

Além deste parágrafo, em nenhum outro momento a comunidade é citada no PPP, 

fica subentendido que a comunidade não tenha nenhuma característica da sua 

realidade, alguma problemática, ou algo da sua história e realidade, que fosse 

importante ser trabalhada e destacada como plano no PPP, um bom exemplo a ser 

citado, são as atividades culturais realizadas pelos moradores da comunidade, como 

uma festa para a comemoração do Carnaval, denominada “Os Caretas”, e a festa da 

padroeira, são eventos culturais realizados rotineiramente pelos moradores, algo 

destacado na comunidade, e que não é citado no PPP, como também não é citada a 

Educação do Campo. No calendário apresenta apenas uma data associada a 

comunidade, que é a data da comemoração da padroeira da comunidade.  

 

Em entrevista com as professoras, foi questionado se o calendário segue as 

especificidades do campo, e todas as quatro afirmaram que sim, e que era pensado 

a realidade do aluno do campo, contrapondo assim, as informações contidas no PPP 

da escola.  

 

Observando o terceiro ponto do QUADRO 2, é notável que muito do que é orientado, 

o PPP 1 não segue. O PPP dessa escola traz apenas a descrição dos cursos 

oferecidos pela unidade escolar, os programas inseridos nela, faz uma apresentação 

falando sobre a localização da escola, sobre a importância do processo de 

aprendizagem, citando alguns autores. Traz também na apresentação informações 
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como; utilização de transporte pelos alunos, afirma que a comunidade é bastante 

participativa nas atividades realizadas nas escolas (reuniões, comemorações, 

conselhos escolares e discussões sobre problemas referentes à escola). Contudo 

ele não apresenta a contextualização, que sugere as Diretrizes, pouco fala sobre a 

comunidade em que a escola é inserida, não citando suas características, e em 

nenhum tópico é relatado a Educação do campo como algo importante.  

 

Quando questionados como deve ser a Educação do Campo, todas as professoras 

afirmaram que deve acontecer de acordo com a realidade deles (realidade do 

campo), “trabalhando dos saberes locais aos globais, proporcionando a reflexão 

sobre a realidade dos alunos e agindo sobre ela” (Profª Daiane). Apesar disso, esse 

discurso não foi evidenciado ao entrevistarmos os alunos, pois nitidamente foram 

expressa nas falas uma veneração pela cidade, uma grande vontade de ir estudar 

lá, e até de ir morar, não havendo assim o reconhecimento da escola e comunidade 

que eles pertencem.  

 

No terceiro quadro são apresentadas orientações dos Parâmetros; o primeiro ponto 

que foi citado está relacionado a elaboração. Em observações e entrevistas 

realizadas na Escola, podemos perceber que foram realizados encontros no inicio do 

ano letivo, com a coordenação, direção e professores, para a produção do PPP, mas 

nesses encontros, não estavam presentes os pais/responsáveis dos alunos, e nem 

alunos representantes de turma.  

 

Todos os professores entrevistados relataram que o PPP é elaborado pelos 

professores e direção, apenas o coordenador reconheceu na sua fala que o PPP 

deve ser elaborado pelo corpo docente, representantes de alunos, pais e gestão, e 

ao questionarmos ele se o PPP da escola foi elaborado por todos que ele citou, ele 

nos respondeu que “infelizmente, como ele foi elaborado no inicio do ano, não 

tivemos tempo para convidar representantes para sua elaboração.” (Coordenação, 

Escola 1).  

 

Ao entrevistarmos cinco pais/responsáveis, quatro não sabiam o que é um PPP, e 

apenas um afirmou saber do que se trata, mas que não conhecia o PPP da escola. 

Apesar disso, a maioria dos pais/responsáveis se fazem presentes na escola 
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sempre que solicitado, sendo algo de caráter prático, pois “é essencial que haja uma 

boa relação escola/comunidade para que os sujeitos assumam o papel de decidir os 

rumos políticos, pedagógicos e financeiros das escolas.” (MOLINA, 2010, p.19). 

 

Com a entrevista realizada com os responsáveis percebemos que os mesmos não 

possuem o conhecimento do significado/importância de se ter uma educação 

contextualizada, apenas afirmaram que o ensino da escola é um ensino de 

qualidade, contudo, essa qualidade é caracterizada pensando apenas na 

aprendizagem dos alunos referente aos conteúdos curriculares, sem levar em 

consideração as aprendizagens dos conteúdos locais. Um pensamento 

representado na seguinte fala; “O ensino é muito bom, meu filho aprendeu muita 

coisa, é igual o ensino das escolas de Bonfim, então ele só vai estudar lá quando 

não tiver mais a série aqui.” (pais/responsável).  

 

Diante dessa fala, é perceptível que há uma relação comparativa campo/cidade, pois 

para descrever o ensino como sendo de qualidade, o responsável cita como 

exemplo primordial, o ensino das escolas da cidade.  

 

Na segunda coluna do QUADRO 3, as orientações são centradas no processo de 

avaliação, ou seja,  sobre como devem ocorrer, os critérios, afirma que a avaliação 

deve considerar a realidade de cada educando (citando alguns exemplos). Dessa 

forma, de acordo com os Parâmetros, a avaliação realizada em classes 

multisseriadas do campo deve ser diferenciada, respeitando/adaptando-se as 

características das turmas. Mas o PPP da Escola 1 não aborda sobre o processo de 

avaliação que serão utilizados pela unidade escolar.  

 

Este PPP não cita os resultados esperado/desejados, valores coletivos, e nem 

mesmo como ocorrerá a auto avaliação. Não apresentando também os conteúdos 

programados, ou os orientados pelo livro de Parâmetros. Não seguindo, dessa 

forma, as orientações doa Parâmetros presentes nas duas últimas colunas do 

QUADRO 3.  

 

Para atendermos ao objetivo (c), em entrevista, perguntamos a equipe gestora se a 

escola recebe algum acompanhamento da Secretaria de Educação e como ele 
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acontece. De acordo com a gestão, esse acompanhamento às vezes acontece, mas 

é algo insuficiente (na sua visão) para ajudar na reprodução de um bom trabalho. 

Por fim, com o QUADRO 4, concluímos que o PPP desta escola não atende às 

orientações para ser um PPP de uma escola do campo. Sendo um documento 

elaborado apenas por exigência, pois nem mesmo é consultado e levado as práticas 

pedagógicas.  

 

Escola 2 
 

Figura 3: Frente da Escola 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola 2 é localizada aproximadamente a 12 quilômetros da cidade de Senhor do 

Bonfim, possui uma estrutura ampla, com espaço grande para a recreação (figura 3), 

quadra, espaço coberto para a realização das refeições, sala dos professores, 

diretoria, uma cozinha, banheiros de professores, um banheiro masculino e um 

feminino, biblioteca e salas. Essa escola atende até o 9° ano, funcionando os três 

turnos, o turno noturno com o EJA (Educação de Jovens e Adultos). Possui em 

média 250 alunos matriculados.  

 

Essa escola trata-se de uma unidade nucleada, as escolas nucleadas nada mais são 

que o resultado do fechamento de escolas multisseriadas localizadas em pequenas 

comunidades, escolas com poucos alunos, transferindo-os para uma única 

comunidade, com uma escola maior, formando assim turmas com uma única serie, 

Fonte: Autora, 2019 
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objetivando dessa forma, a melhoria do ensino. De acordo com Fagundes e Martine 

(2003, p.110); 

 

O reduzido número de alunos fez com que as Secretarias de 
Educação dos Municípios fechassem tais escolas e adotassem o 
sistema de escolas-núcleo, que atenderia a todos os alunos das 
comunidades em uma única escola, com um professor para cada 
série.  

 

Mesmo se tratando de uma unidade nucleada, a Escola 2 ainda possui algumas 

turmas multisseriadas, poucas, mas possui.  

 

A comunidade em que a escola está inserida é a maior da pesquisa, e apesar de 

apresentar a agricultura familiar como uma forte atividade econômica, nela há 

também muitos jovens que trabalham no comércio da cidade, isso foi perceptível 

tanto visivelmente, como também relatado nas entrevistas com os 

pais/responsáveis. Por se tratar de uma comunidade mais extensa, com muitos 

moradores, a união entre eles não foi algo perceptível.  As comunidades que a 

escola atende são grupos menores e com a agricultura familiar bastante forte, até 

mesmo mais do que a comunidade núcleo. Além de atender crianças oriundas de 

várias comunidades, essa escola também trabalha com crianças moradoras de um 

conjunto habitacional próximo, mas em uma área considerada urbana, e com 

moradores que não possuem vínculo com atividades trabalhistas rurais.  

 

A comunidade da Escola 2 também apresentou atividades culturais organizadas 

pelos moradores, comemorações religiosas, e uma festa chamada “Terno de Reis 

das Ciganas”, uma comemoração realizada anualmente, com participação de quase 

todos os moradores, mas que não é, em nenhum tópico, citada no PPP da Escola.  

 

É pensando nessas características que a educação contextualizada deve acontecer. 

Ao realizarmos entrevistas com os professores e a gestão da escola, quando 

questionados sobre o significado/importância da Educação do Campo, e se a escola 

coloca em prática essa política, apenas uma, das duas professoras entrevistadas, 

reconheceu a importância, e afirmou que a coloca em prática diariamente com seus 

alunos. Referente a esse ponto, a direção afirmou;  
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Apesar de sermos uma escola no campo, não realizamos a 
Educação do Campo. Primeiro que eu não vejo mais a preocupação, 
que tinha antes, da Secretaria de Educação com as escolas do 
campo, os livros didáticos eram diferentes, tinha cursos de formação 
continuada voltados para professores de classes multisseriadas do 
campo, tínhamos também um acompanhamento da coordenadora 
das escolas do campo da secretaria, ela realizava encontros de 
formação e planejamento em varias comunidade... Hoje não temos 
mais isso, além do fato de atendermos também alunos da cidade... 
Então eu acho que a educação do campo mesmo não acontece 
mais. (Direção, Escola 2.) 

 

A fala da direção foi reafirmada pela coordenação da escola, contudo, ao 

realizarmos observações nas aulas de uma professora, ela apresentou uma 

contextualização bem realizada, trabalhando o conteúdo curricular interligando com 

algumas caraterísticas da vida no campo, e em entrevistas com alunos dessa turma, 

relataram que a professora está sempre abordando em sala de aula questões sobre 

a realidade deles e principalmente sobre o trabalho dos pais deles (atividades 

trabalhistas do meio rural).  

 

Com essas informações, conseguimos alcançar o objetivo (d), constatando que a 

professora da turma observada concretiza sim a educação do campo, mas que é 

aparentemente uma prática exclusivamente dela, pois não recebe orientações da 

coordenação e direção, como também não recebe acompanhamento/formação da 

secretaria do município (objetivo (c)). 

 

Com a análise do PPP desta escola, diante dos dois objetivos das Diretrizes que 

foram destacados primeiramente no QUADRO 2, observamos que o primeiro 

objetivo (em que é citada a importância de ter a reflexão critica na sua produção, 

execução e avaliação do PPP) não é colocado em pratica na elaboração do PPP da 

escola 2, isso foi perceptível pois através das entrevistas com a gestão e a análise 

do PPP, foram obtidas informações que o documento sequer foi atualizado, sendo 

um PPP de 2016, com todas as informações da época. A justificativa usada pela 

gestão foi que não tiveram tempo suficiente para a elaboração do PPP 

(disponibilizado pela Secretaria de Educação), mas que bastava apenas atualizar 

questões quantitativas, referentes a números de funcionários, alunos e sala.  
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O segundo objetivo destacado no primeiro ponto do QUADRO 2 está se referindo a 

formação inicial e continuada, considerando que os profissionais da Educação 

Básica deve passar por uma formação inicial que os deixem preparados para 

trabalhar com qualquer público, e por cursos de formação continuada que vissem 

melhorar a prática pedagógica, com o professor das classes multisseriadas do 

campo, esse cuidado/atenção com a formação se torna ainda mais indispensável. 

De Acordo com Medrado (2012, p.142): 

 

Sem formação, sem informação sobre as classes multisseriadas, 
muitos professores e coordenadores se sentem desnorteados sem 
saber como proceder frente as especificidades da Educação do 
Campo e assim também como elaborar e desenvolver uma proposta 
educacional que atenda as necessidades das séries/anos que 
compõem a multisserie.  

 

Foi pensando nisso que perguntamos a duas professoras, sobre suas formações 

iniciais e continuadas, alcançando assim o objetivo (b), e ambas relataram não se 

sentir preparadas inicialmente para trabalhar com as classes multisseriadas do 

campo. A fala da Profª Erica representa bem às duas: 

 

Sou formada em Pedagogia, e não acho que o curso tenha me 
preparado o bastante para trabalhar com escolas do campo, pouco 
se falou sobre a Educação do Campo durante o curso. Quando me 
formei fui colocada para trabalhar aqui por que sou moradora da 
comunidade, mas também antes de iniciar o trabalho não passei por 
nenhum curso preparatório.  Passei por curso de formação 
continuada, mas para lembrar a data de quando ocorreu eu não 
consigo, faz muito tempo, mas era oferecido pela Sec. De educação. 
(Profª Erica).  

 

É perceptível o descaso com os professores das escolas do campo, pois além de 

não ser preparado “adequadamente” para realizar o trabalho, também não pode 

contar com cursos de formação continuada, algo que prejudica bastante na 

qualidade do ensino. É importante destacarmos que a professora trabalha há mais 

de 31 anos na escola pública do campo, e se recordou apenas de um curso ofertado 

pela secretaria de educação. Sendo essas questões que respondem ao objetivo (b) 

da pesquisa. 

 

No tópico em que fala da Educação do Campo, as Diretrizes curriculares defendem 

que a mesma é definida pela identidade da realidade que a rodeia, construindo-se a 
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partir dos saberes trazido pelos alunos e da história da comunidade em que está 

inserida. Portanto, entende-se que os PPP’s das escolas do campo devam 

apresentar toda essa contextualização que descreve a Educação do Campo, como a 

descrição da comunidade em que está inserida, apresentando sua identidade, 

história, a cultura e saberes. Todas as peculiaridades da comunidade, justificando a 

escolha dos conteúdos programas, projetos, metodologias e objetivos, com a 

realidade dos educandos.  

 

Com base nessas orientações (apresentadas na segunda coluna do QUADRO 2), o 

presente PPP apesar de não apresentar conteúdos/planejamento de atividades 

específicas para serem trabalhados no campo, nem calendário com datas que 

respeitem a vida no campo, citando apenas 3 projetos, mas não apresenta objetivos 

e sua  metodologia. Contudo, trata-se de um PPP que, em quase todos os seus 

seguimentos, retrata a importância da contextualização da educação no campo. No 

tópico de APRESENTAÇÃO, ele traz que: 

 

As Escolas situadas na Região possuem o mesmo perfil, quanto às 
estruturas físicas, econômicas e sociais. Os principais problemas 
enfrentados por estas comunidades são a falta de água, saneamento 
básico e desemprego. Esses fatores são importantes e servem de 
subsídios para o planejamento da instituição, uma vez que, interfere 
diretamente nos indicadores da escola. Sendo assim as escolas tem 
como ideal criar uma nova postura para desenvolver atividades que 
enfoque principalmente a educação do campo na perspectiva de uma 
melhoria da aprendizagem tornando ela significativa no intuito de que 
a educação propicie futuramente a esses alunos melhores condições 
de vida. (PPP, Escola 2). 

 

Portanto, percebe-se que, mesmo brevemente, o PPP 2 apresenta a comunidade da 

escola, retratando também a importância da contextualização, apesar de ter sido 

relatado nas entrevistas realizadas com a gestão, coordenação e uma professora, 

que não exercem o que de fato denominam como Educação do Campo, por 

atenderem crianças de várias comunidades, e também crianças que moram num 

conjunto habitacional, é mostrado no PPP 2 uma preocupação com a concretização 

da Educação do Campo.  

 

Na terceira coluna do QUADRO 2, das seis orientações o PPP não segue três; ele 

não apresenta o acompanhamento do desempenho dos alunos nas avaliações; não 
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cita os nomes dos programas que são realizados na escola; como também não é 

realizada a gestão democrática, visto que os órgãos colegiados, de representação 

estudantil e dos pais, não participam da elaboração do PPP.  

 

Em entrevista realizada com oito pais/responsáveis, seis afirmaram não saber o que 

é um PPP, e não conhecem o PPP da escola, um afirmou que sabe um pouco do 

que se trata, mas também não conhece o da escola, e um afirmou que sabe o que é, 

e que conhece o PPP da escola, pois pediu a gestão o acesso a ele para ter 

conhecimento. Nessas entrevistas os pais/responsáveis reconheceram que a escola 

possui um ensino de qualidade, elogiando o trabalho dos professores, a estrutura da 

escola, e as turmas, por não terem muitos alunos e não serem multisseriadas. Aos 

moradores de outas comunidades, quando questionamos se não preferiam que suas 

crianças estudassem na própria comunidade, a resposta foi unânime, todos 

afirmaram que preferem como está, pois a escola é maior e o ensino é bom, e que o 

único ponto negativo é a dificuldade de se fazerem presentes nas atividades 

realizadas pela escola com os pais.   

 

O terceiro quadro (com orientações presentes nos Parâmetros) a primeira coluna 

apresenta orientações sobre a elaboração do PPP, e essa orientação não é seguida, 

pois o presente PPP não foi elaborado com a presença de toda a equipe como 

orienta os Parâmetros. Na segunda coluna trata-se da avaliação, que, segundo as 

orientações, tem que ser pensada de acordo com a realidade dos alunos. Apesar de 

conter o tópico AVALIAÇÃO no seu corpo, o PPP fundamenta o que é a avaliação, e 

cita as formas que irá avaliar; atividades, testes, provas, trabalho e suas respectivas 

medias/notas.  

 

Ainda sobre a elaboração do PPP, a terceira coluna do QUADRO 3 traz que no 

mesmo deva ter os valores coletivos, prioridades, e resultados desejados, o que não 

é apresentado pelo PPP desta escola. A quarta e última coluna do QUADRO 3, 

aborda um ponto sobre os conteúdos programados, afirmando que na elaboração do 

PPP, devem ser apontados os valores coletivos assumidos. O PPP mostra em todo 

o seu contexto uma preocupação em trabalhar valores, normas e atitudes, além dos 

conteúdos curriculares, reconhecendo seu compromisso/responsabilidade com a 

formação ampla dos alunos. 
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Ao observarmos o QUADRO 4, onde é apresentado de forma sintática os resultados 

da análise documental, percebemos que o PPP da Escola 2 atende aos requisitos 

apenas na fundamentação teórica, pois deixa explícito se tratar de uma escola no 

campo, citando a importância de exercer a Educação DO Campo. Como também 

apresenta de forma clara os valores coletivos assumidos, apresentando seu papel 

na formação (não apenas conteudista) dos alunos.  

 

Escola 3 
 

Figura 4: Frente da Escola 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola 3 (figura 4) é localizada aproximadamente a 16 quilômetros da cidade de 

Senhor do Bonfim, e possui três salas de aula, uma cozinha, refeitório, dois 

banheiros, uma sala de informática (que por falta de professores/instrutores de 

informática e também pela ausência de manutenção nos equipamentos, não é 

utilizada). A escola não possui um espaço especifico para a direção, sendo assim, 

os funcionários utilizam a sala de informática para as questões administrativas. Não 

possui um pátio para recreação o que faz com que no horário de intervalo os alunos 

utilizem um campo que fica em frente à escola. Funciona até o 8° anos, com uma 

sala de extensão no assentamento vizinho, para funcionar o EJA. Possui em média 

50 alunos matriculados. 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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A comunidade da escola é a menor entre as pesquisadas, e a única que possui um 

Assentamento vizinho. É uma comunidade com poucos moradores, basicamente ela 

e o Assentamento tornam-se um só lugar. Boa parte dos alunos matriculados são 

moradores do Assentamento, além de terem uma sala de extensão no 

Assentamento para as aulas do EJA, dessa forma, entende-se que o mesmo deva 

ser algo certamente presente nos planejamentos, e principalmente no PPP da 

escola.  

 

Os moradores da comunidade/Assentamento mostraram-se reservados, algo que 

dificultou na realização das entrevistas com os alunos e os pais/responsáveis, essa 

(segundo os professores da escola) é uma característica da população que afeta 

diretamente a aprendizagem dos alunos, e a relação escola e família. 

 

Diferente das outras comunidades, a Escola 3 não apresentou nenhuma atividade 

cultural festiva organizada pelos moradores. Assim como também não foi 

apresentado pelo Assentamento a realização de atividades como essas.  

 

Analisando o PPP dessa escola, com base nas orientações das Diretrizes (expostas 

no QUADRO 2), podemos perceber que assim como os demais PPP’s, a reflexão 

crítica não aconteceu na elaboração desse PPP, sendo esse um documento que foi 

elaborado em 2016. A ausência dessa reflexão crítica na elaboração, execução e 

avaliação do PPP mostra a inutilização deste documento, apesar da sua grande 

importância.  

 

Ainda na primeira coluna deste quadro, apresentado como terceiro ponto, as 

Diretrizes trazem a formação docente como destaque, falando da orientação que 

deve acontecer para os cursos de formação inicial e continuada. Os professores da 

Escola 3 apresentaram uma insatisfação com o preparo, para trabalhar com as 

classes multisseriadas do campo, oferecido por sua formação inicial, e a ausência 

de cursos de formação continuada, visto que os que participaram de cursos para 

professores de escolas do campo, aconteceu há muitos anos. Dessa forma, 

concretizando o objetivo (b) da pesquisa, concluímos que os professores da Escola 

3 não recebem o preparo/formação para realizar um bom trabalho nas escolas 
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multisseriadas do campo, realizando seu trabalho com base nas suas experiências e 

busca autônoma de conhecimentos, algo demonstrado na fala da Professora Ana. 

 

Eu sou formada em Pedagogia, e não acho que fui preparada para 
trabalhar com as turmas multisseriadas do campo. E até o momento 
não teve cursos de formações continuadas, e aqui precisamos, por 
que além de ser uma turma multisseriada do campo, os meninos aqui 
tem dificuldades na aprendizagem. (Profª Ana). 

 

Na segunda coluna do QUADRO 2, percebemos que o PPP não traz explanação 

alguma sobre os conteúdos que serão trabalhados em comum com as turmas, 

diferente dos demais PPP’s da pesquisa, esse não apresenta nenhum projeto no 

seu planejamento, apesar disso, nas entrevistas os professores, e a equipe da 

gestão afirmaram que há sim a elaboração de projeto, mas devido a falta de tempo 

de atualizar o PPP, os projetos ainda não tinham sido inclusos nele. Seu calendário 

também não foi realizado de acordo com as atividades locais, sendo importante 

destacar que as atividades de agricultura familiar e criação de animais são bastante 

fortes na comunidade/Assentamento.  

 

Nesse PPP também é apresentado, em alguns tópicos, uma certa 

atenção/preocupação com a educação contextualizada, falando sobre a Educação 

do Campo e a comunidade quilombola. Contudo, a comunidade em que a escola 

está inserida, em momento algum do PPP é apresentada, e como feito nos outros 

PPP’s, apenas é apresentado seu nome e localização.  

 

Nas observações e entrevistas sentiu-se uma ausência consideravelmente forte da 

Educação DO Campo na prática. Os pais/responsáveis apresentaram uma certa 

insatisfação com a escola. Quando questionado se matriculariam as crianças em 

outra escola, a escola citada por todos foi a escola núcleo mais próxima a 

comunidade, afirmando ser uma escolha melhor, justificando pela estrutura física ser 

nova e grande, ou seja, atribuindo a qualidade do ensino apenas a estrutura, e se 

tratando da estrutura física, a escola 3 precisa visivelmente passar por reformas, 

pois de acordo com os entrevistados, ela apresenta alguns incômodos em períodos 

chuvosos do ano.  
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Com as entrevistas e as observações realizadas, podemos perceber que contextos 

referentes ao Assentamento não são ausentes somente no PPP da escola, pois na 

prática pedagógica, e na fala de todos os entrevistados não foi citado a importância 

de contextualizar a educação com a realidade histórica, cultural e social do mesmo. 

Numa entrevista realizada com um aluno de oito anos desta escola, morador do 

Assentamento, lhe foi questionado se a escola trabalhava atividade sobre o local 

que mora, se ele conhecia a história do lugar que mora e por que se chama 

Assentamento ele respondeu que: 

 

As vezes a pró faz atividade do trabalho do meu pai, com os animais, 
as plantações. Não sei a história, só sei que meu pai ganhou a terra 
e veio trabalhar e o nome já era Assentamento, foi o nome que 
deram. (Aluno, 8 anos, Escola 3). 

 

Na ultima coluna do QUADRO 2 está sendo citado alguns pontos destacados como 

importantes para a elaboração do PPP, destes, o PPP 3 contempla apenas o tópico 

II, apresentado na fundamentação teórica presente no PPP, os demais tópicos, 

nenhum se fez presente, havendo assim a ausência do diagnóstico da realidade da 

comunidade e do Assentamento, da citação das desigualdades existentes no espaço 

escolar, do acompanhamento do desempenho nas provas avaliativas realizadas pelo 

governo, a descrição dos programas desenvolvidos na escola, e a ausência das 

bases da organização do trabalho pedagógico, da gestão democrática. 

 

Analisando com base nas orientações dos Parâmetros (Quadro 3) a primeira coluna, 

nenhum PPP da pesquisa seguiu a orientação apresentada. Dessa forma, o PPP 3, 

assim como os demais, não foi realizado da maneira adequada. De acordo com 

informações colhidas com as entrevistas, o PPP da escola foi elaborado somente 

pela equipe gestora e docente, ou seja, não houve a participação de nenhum 

pai/responsável, assim como também nenhum aluno como representante participou 

dessa elaboração.  Com as entrevistas, todos os responsáveis mostraram a falta de 

conhecimento sobre o que é um PPP, e como é o PPP da escola, sendo que esse 

PPP foi apresentado com data de anos anteriores, faltando ser atualizado (de 

acordo com a gestão).  
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A segunda coluna do QUADRO 3 fala como deve ser realizada a avaliação em uma 

Escola do Campo. No PPP 3 o que é apresentado é o conceito de avaliação, 

fundamentado teoricamente com alguns autores, e também os conceitos e 

atividades a serem realizadas com as avaliações.  

 

Observando as informações contidas na terceira coluna do QUADRO 3, podemos 

perceber que o PPP 3 apesar de apresentar no seu corpo características referentes 

a valores, ele não apresenta os resultados desejados para o ano letivo, assim como 

também não é realizado uma auto avaliação, não sendo checado assim por toda a 

equipe escolar se o que foi planejado de fato trouxe bons resultados para a 

aprendizagem dos alunos.  

 

Na quarta e última coluna o PPP 3 segue a orientação posta pelo Parâmetro, assim 

como o PPP 2, ele  mostra no seu contexto uma preocupação em trabalhar valores, 

normas e atitudes, além dos conteúdos curriculares, reconhecendo seu 

compromisso/responsabilidade com a formação ampla dos alunos. 

 

No QUADRO 4 podemos perceber que o PPP 3 pouco atende as 

exigências/orientações postas pelos documentos do MEC, não apresentando assim 

um PPP de uma Escola DO Campo, a ausência da contextualização educacional 

não foi apresentada somente no PPP, sendo observada também nas pratica 

pedagógicas, e reafirmada com as entrevistas realizadas com alguns alunos e seus 

responsáveis, alcançando com essas informações os objetivo (a) e (d) da pesquisa. 

Além disso, como resposta do objetivo (c), assim como as outras escolas, essa 

também apresentou através das entrevistas, que o acompanhamento realizado pela 

secretaria de educação do município é insuficiente, ou simplesmente não acontece 

mais, visto que, através de relatos, acontecia há alguns anos atrás.  
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7. GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA O PPP DA ESCOLA DO CAMPO 

 

Diante dos resultados obtidos com a presente pesquisa, vimos a necessidade de 

construir um Guia com orientações de como elaborar um PPP da Escola do Campo. 

No Guia inicialmente é apresentado, de forma resumida, um pouco da história e 

importância da Educação do Campo, como ela nasceu, seu desenvolvimento 

histórico, e seu papel no Desenvolvimento Rural.  

 

É apresentada também a importância da contextualização educacional, como uma 

principal característica para a efetivação da Educação do Campo. Em seguida, o 

Guia traz informações importantes sobre o PPP, da sua elaboração, utilização e 

avaliação, como; O que é um PPP?; Como e por quem é elaborado, utilizado e 

avaliado?; Como também os pontos importantes para um PPP da escola do campo.  

 

Para completar as informações foi criado uma tabela com as informações contidas 

no QUADRO 4 (Resultado de análise documental, p.47), e também a história de 

uma parábola, escrita por Raimunda Alves Melo com o titulo Educação no campo e 

suas contribuições para o desenvolvimento integral, através dela é apresentada 

a Educação do Campo na prática, contando uma história como exemplo e exibindo 

os pontos negativos com a sua ausência, e os pontos positivos com a sua 

realização.  

 

É importante destacarmos que as informações disponibilizadas no guia foram 

obtidas com a realização desta pesquisa. O guia será distribuído nas escolas da 

pesquisa, na Secretaria de Educação, e será disponibilizado para quem mais tiver 

interesse. Objetivando assim trazer contribuições para as escolas do campo. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação do Campo apresenta uma trajetória histórica bastante rica, marcada 

pelo empenho de muitos movimentos sociais, embasados na aquisição de direitos e 

quebra da ideia de negação, possuindo assim um vínculo fortíssimo com as lutas 

sociais organizadas pelos camponeses (empoderamento feminino, reforma agrária, 

acesso a água, saúde, transportes, etc.), resistências essas que não queriam 

apenas um olhar para políticas compensatórias, mas a aplicação de políticas que de 

fato pudessem contribuir para o desenvolvimento rural. Sendo também uma temática 

muito discutida por muitos autores dentro dessa perspectiva.  

 

Diante de tamanha importância, escolher a Educação do Campo para a realização 

da presente pesquisa se mostrou um grande desafio, principalmente diante das 

diferentes comunidades escolhidas. Uma é vizinha de um Assentamento, a outra 

com uma escola nucleada, e a terceira a mais distante da cidade, ou seja, embora 

sejam escolas localizadas no rural, as mesmas configuram-se realidades 

diferenciadas, e para adentrarmos na realidade de cada escola foi necessário esse 

olhar diante de contextos não tão similares quanto parecem. Com essas 

peculiaridades, a Educação do Campo deve ser pensada, dialogada e realizada 

diferentemente em cada espaço. Dessa forma, o principal desafio está na 

construção de uma definição da Educação do Campo, pois foi preciso reavaliar, 

desconstruir, reconstruir as visões existentes, e então entender que sua definição é 

designada pela realidade na qual está inserida.  

 

Ao observar as comunidades, e com a realização das entrevistas, podemos 

perceber que a comunidade da Escola 1 possui uma identidade cultural bastante 

forte, destacando-se no cultivo de frutas, criação de animais, em produções de 

alimentos, artesanato, realização de eventos religiosos carreteiros, festas, etc. Além 

de ter uma população unida.  

 

A comunidade da Escola 2 é uma comunidade maior, em expansão e população, do 

que as outras comunidades da pesquisa, e apesar de ter a agricultura familiar como 

uma das principais atividades econômicas, ela não foi muito citada, ou exposta. As 
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atividades culturais dessa comunidade também se mostraram fortes. O que 

podemos perceber nessa comunidade, é que a maioria do público jovem trabalha no 

centro comercial de sua sede, e não foi expresso nas falas dos entrevistados a visão 

de que a comunidade em que moram seja um lugar de crescimento, digno para se 

morar, e sem o objetivo de ir morar na cidade ou em outras localidades. 

 

A comunidade da Escola 3 é a menor comunidade da pesquisa, porém, ela é vizinha 

a um Assentamento, a grande maioria dos seus alunos são moradores do 

Assentamento. São visivelmente fortes as atividades da agricultura familiar e criação 

de gado nessa localidade. Possui uma população bastante reservada, o que 

dificultou a realização de algumas entrevistas, a comunidade em nenhum momento 

mostrou realização de atividades culturais.   

 

A contextualização educacional dessas escolas tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento territorial, pois tem o poder de apresentar às crianças/ jovens das 

comunidades como lugar propício para o desenvolvimento, mostrando as 

potencialidades locais, desmistificando a ideia de que é preciso ir morar em outra 

localidade para se obter o desenvolvimento econômica e boa qualidade de vida. 

 

Através da realização desta pesquisa, podemos perceber o quão fraco está se 

tornando o discurso da Educação do Campo, pois apesar de afirmarem conhecer a 

sua importância, os profissionais da educação não a colocam em prática, 

demostrando (através de suas falas) o não reconhecimento das escolas nas quais 

trabalham como escolas do campo, não levando para o Projeto Político Pedagógico, 

e consequentemente para a sala de aula, questões pertinentes da comunidade, 

como ausência de água tratada, preservação do meio ambiente, ausência de 

atendimento médico, direitos dos trabalhadores rurais, dentre outros. 

 

Compreender que as atividades escolares precisam, indispensavelmente, estarem 

ligadas à realidade dos educandos, é algo ainda ausente nessas escolas, tanto na 

prática, quanto no planejamento. E um dos principais pontos desta pesquisa foi 

analisar a contextualização do PPP das escolas do campo, sendo esse um 

documento norteador do trabalho anual das escolas, nele deve ser apresentado o 

contexto da realidade local, como a história da comunidade, cultura, tradições, 
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problemáticas. O PPP é a autonomia que as escolas têm de construir sua própria 

identidade, é o documento referência da unidade escolar, dessa forma, entendemos 

que um PPP de uma escola NO campo deva apresentar a Educação DO Campo em 

todos os seus tópicos.  

 

Contudo, o que foi encontrado com a realização da pesquisa é que se trata de um 

documento elaborado apenas para cumprimento de questões burocráticas 

educacionais, ou seja, um documento exigido pela secretária competente, mas que 

não foi pensado e elaborado de fato para o alinhamento e aplicabilidade da 

realidade escolar, sendo assim ele não representa de fato a identidade da escola do 

campo. É realizado com foco em questões quantitativas e atualizado anualmente (ou 

não).  

 

Com a realização da presente pesquisa, podemos perceber que, apesar da 

Educação do Campo ser uma temática bastante discutida nos últimos anos, ela se 

mostrou ainda ausente na prática. Todos os profissionais da educação que foram 

entrevistados manifestaram ter conhecimento da sua importância, no entanto, a 

prática e o planejamento eram pautados apenas nos conteúdos curriculares de cada 

ano/série.  
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9. CONCLUSÃO 

 

Ter a Educação do Campo como foco na realização desta pesquisa foi algo 

encantador, a importância que se mostrou a discursão dessa temática despertou a 

vontade de continuar realizando novas pesquisas. Além de obter as respostas de 

alguns questionamentos existentes, surgiram novas indagações diante dos 

resultados descobertos. Dessa forma, concluo traçando as respostas/resultados dos 

objetivos traçados para a realização desta pesquisa, mas é valido afirmar que tais 

objetivos se mostraram insuficientes diante de todos os pontos que perpassam a 

realidade da Educação do Campo.  

 

Essa pesquisa se propôs a responder a seguinte questão: Quais fatores são 

pensados e realizados para a construção da educação contextualizada do campo?. 

Com os resultados da pesquisa podemos perceber que nenhuma escola pesquisada 

apresentou algum fator pensado para a efetivação da Educação contextualizada do 

Campo. Para o alcance dessa resposta foram traçados alguns objetivos para nortear 

os passos de realização da pesquisa. O objetivo geral foi compreender como 

ocorrem as práticas educativas das escolas no campo do município de Senhor do 

Bonfim/BA, e se é realizada contextualmente com a realidade do campo. 

 

Diante do objetivo destacamos como foco principal a contextualização do PPP, 

sendo ele um documento norteador das práticas pedagógica das escolas do campo, 

realizando uma análise a partir do que preconiza os Parâmetros Curriculares e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

A análise documental proporcionou o conhecimento de como os PPP’s são 

elaborados e utilizados, como ocorre a contextualização do papel para a prática, 

realizando uma análise comparativa diante das orientações das Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares. Com as referidas análises, podemos perceber que os 

PPP’s das escolas pesquisadas não atendem boa parte do que é orientado nos 

documentos do MEC, não apresentando a identidade da comunidade que a escola 

está inserida, e tampouco retratando/considerando suas características na 

realização do planejamento.  
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Dessa forma, podemos alcançar a resposta do primeiro objetivo da pesquisa, foi 

percebível que pouco é demonstrado nas escritas do PPP, a preocupação em 

realizar a contextualização da educação com a identidade da comunidade em que 

está inserida. Como também foi perceptível que se trata de um documento pouco 

utilizado pela instituição, precisando até mesmo ser atualizado, sendo um PPP de 

anos anteriores. 

 

Muitos são os equívocos que envolvem o PPP, tratando-se apenas de um 

documento inutilizável, feito por exigência da Secretaria de Educação, e sua 

construção normalmente não segue as orientações postas pelos documentos do 

Ministério de Educação, mostrando-se pouco, ou nada contextualizado com a 

comunidade. 

 

Outro ponto destacado como importante na presente pesquisa está relacionado ao 

preparo do professor das classes multisseriadas do campo, sua formação inicial e os 

cursos de formação continuada em que participa, sendo esse o objetivo (b). Ter uma 

formação inicial e continuada voltada para professores do Campo, que os preparem 

para exercer um trabalho de qualidade com as classes multisseriadas diante das 

especificidades da Educação do Campo, é algo de estrema importância para a 

realização da Educação do Campo.  

 

Ao realizar entrevistas com os docentes das escolas, constatamos que a sua maioria 

não se viu preparados inicialmente para trabalhar com as classes multisseriadas do 

campo, e referente a formação continuada, esse se mostrou inexistente na 

atualidade, visto que os professores que afirmaram ter passado por curso de 

formação continuada para professores do campo, narraram ter acontecido há mais 

de dez anos, e que eram oferecidos tanto pelo governo, através de programas, 

quanto pela Secretaria de Educação do Município, realizados pela coordenadora das 

escolas do campo, em outra gestão municipal. 

 

Apesar de ainda existir uma coordenação, dentro secretaria de educação, exclusiva 

para as escolas do campo nos dias atuais, a mesma não realiza encontros 

formativos com os professores do campo, como era realizado pela coordenação da 

gestão anterior (dados obtidos através das entrevistas). Dessa forma, concluímos 
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diante dos relatos, que a Secretaria de Educação é falha no quesito 

acompanhamento das escolas do campo. 

 

Por fim, e não menos importante, destacamos como objetivo (d) da pesquisa; 

constatar se a educação ofertada nessas escolas é de fato a Educação do Campo. 

E com todos os achados da pesquisa, através de entrevistas, observações, análise 

documental. Chegamos a conclusão de que muito precisa ser realizado para que a 

Educação do Campo vire realidade nessas escolas. Nenhum dos PPP’s apresentou 

contextualização educacional, mostrando-se um documento realizado e engavetado. 

As práticas pedagógicas observadas apresentaram apenas o cumprimento de 

conteúdos curriculares desvinculado aos conhecimentos locais (excerto uma 

professora da escola 2), e nenhum dos professores utilizam o PPP da escola para o 

planejamento. 
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ANEXO A – Parecer de aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em 
Estudos e Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “Educação do Campo: Caminhos para uma educação contextualizada no 

município de Senhor do Bonfim– BA.” 

Nome do(a) Pesquisador(a) responsável: Jaini Pereira Xavier Souza 

 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, que procura fazer uma análise acerca 

da Educação do Campo, como ela ocorre, a construção da contextualização, e os benefícios 

para as comunidades do município de Senhor do Bonfim/BA, focalizando na construção do 

Projeto Político Pedagógico- PPP, sua contextualização diante das especificidades das 

comunidades, seu processo de construção e como é colocado em pratica. Além dessas questões, 

procura-se trazer aspectos relacionados a cultura, tradições e história das comunidades, o 

processo histórico da concretização da Educação do Campo, a formação e acompanhamento 

que os professores recebem. O projeto defende a realização da Educação do Campo, uma 

educação com qualidade, contextualizada com a história, cultura, saberes dos sujeitos, com as 

especificidades existentes em cada comunidade, formando sujeitos que valorizem e reconheçam 

as riquezas locais, e que realizem, quando formados, praticas que contribuam para o 

desenvolvimento territorial. 

Sua participação é importante, porém, você não deve aceitar participar contra a sua vontade. 

Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer pergunta para 

esclarecimento. 

 

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada através de observações da pratica 

docente e entrevistas com gravação de áudio, as entrevistas serão realizadas com os docentes, 

alguns alunos, diretores, coordenadores, alguns moradores das comunidades e com um 

representante da Secretaria de Educação. Nas observações será utilizado um caderno de campo 

para realização anotações vistas como importantes pelo pesquisador responsável. No caso das 

gravações em áudio, as informações serão transcritas e digitadas, em horários e locais que o 

participante achar de acordo. Além disso, será realizada uma análise no Projeto Político 

Pedagógico-PPP das escolas da pesquisa.  

 

Riscos, desconfortos e benefícios: A realização desta pesquisa apresenta possibilidades da 

existência de danos/riscos aos participantes, de natureza moral, social, cultura, psicológica, 

entre outras. Os participantes poderão apresentar alguma dificuldade, ou constrangimento nas 

observações, ou na realização das entrevistas sobre a Educação do campo, educação 

contextualizada, as ações planejadas no PPP, contudo, serão tomadas providencias para evitar 
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esses danos, tornando assim os participantes a vontade para participarem desta pesquisa, 

fazendo com que nenhum dos procedimentos que serão realizados para a coleta de dados viole 

as normas legais e éticas com seres humanos, ou a dignidade humana, como; Assegurar a ética 

e o sigilo de identidade dos participantes (para que não ocorra constrangimentos posteriores 

ligados à divulgação dos resultados da pesquisa, todas as informações coletadas neste estudo 

são estritamente confidenciais, somente o pesquisador, seu orientador e coorientador terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos manter em sigilo ao publicar os 

resultados dessa pesquisa); É de escolha dos sujeitos da pesquisa o local e horário para a 

realização da entrevista, como também os dias em que as obsrvações serão realizadas, afim de 

deixa-los a vontade (os sujeitos da pesquisa poderão ou não receber o pesquisador para as 

observações e para responder a entrevista semiestruturada, mesmo após consentimento prévio.  

Caso ocorra algum constrangimento por parte dos participantes, em realizar entrevistas ou ter 

suas aulas observadas, os mesmo terão a livre escolha de não participar da pesquisa, 

ocasionando assim a escolha de outra turma. A escolha em não participar da pesquisa não trará 

problemas, pois não é intuito do pesquisador atrapalhar a rotina pessoal e de trabalho ou causar 

qualquer outro prejuízo ao bem estar e privacidade dos mesmos. 

 

Ao participar desta pesquisa o/a senhor/senhora não terá nenhum benefício direto, entretanto, 

espera-se que com os resultados da referida pesquisa possam ser construídos guias para a 

construção da Educação do Campo, na realização de Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs), 

praticas docentes, ações, projetos, que concretizem uma educação contextualizada com as 

especificidades existentes nas comunidades em que as escolas estão inseridas. Dessa forma, 

objetiva-se estender todo o conhecimento adquirido a partir desta pesquisa para outras escolas 

em outras comunidades, refletindo assim em benefícios para outras localidades do município de 

Senhor do Bonfim. A divulgação dos resultados, além do produto final, serão realizadas para o 

alcance máximo de profissionais da educação, respeitando o sigilo das informações coletadas. 

 

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão ressarcidas. 

Caso haja valor de deslocamento e/ou alimentação os valores gastos serão devolvidos. É 

garantido ainda o seu direito a indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Ao concordar com os termos aqui descritos, 

o senhor (a) receberá uma via do documento, assinada pela pesquisadora responsavel e pelo (a) 

senhor (a), conforme Art. 17, § 3°, da Resolução CNS n° 510 de 2016). 

 

Confidencialidade: é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da 

pesquisa, mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) pesquisador(es) terão conhecimento 
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de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados. É 

garantido ainda que você terá acesso aos resultados com o(s) pesquisador(es). Sempre que 

quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa com o(s) pesquisador(es) do projeto e, 

para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa. 

Os contatos estão descritos no final deste termo.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

  ,  de  de 20   

 

 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

Assinatura de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 

 

 

 

Assinatura de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 

 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

 

Pesquisador Responsável: Jaini Pereira Xavier Souza, Senhor do Bonfim-

 BA, jainixavier@hotmail.com, (74) 9 9190-4010. 

 

Demais pesquisadores da equipe de pesquisa: Denes Dantas Vieira (orientador) e Reginaldo 

Pereira dos Santos Júnior (coorientador). 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 
Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º 

andar Telefone do Comitê: 87 2101-6896 - E-mail: cep@univasf.edu.br 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e 

independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger 

o bem-estar dos indivíduos que participam de pesquisas científicas. 

 

 

POLEGAR 

mailto:%20jainixavier@hotmail.com,
mailto:cep@univasf.edu.br
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO DOS RESPONSÁVEIS 

 
Título da Pesquisa: “Educação do Campo: Caminhos para uma educação contextualizada no 

município de Senhor do Bonfim– BA.” 

Nome do(a) Pesquisador(a) responsável: Jaini Pereira Xavier Souza 

 

Sr. Responsavél, sua criança está sendo convidado(a) para participar desta pesquisa, que 

procura fazer uma análise acerca da Educação do Campo, como ela ocorre, a construção da 

contextualização, e os benefícios para as comunidades do município de Senhor do Bonfim/BA, 

focalizando na construção do Projeto Político Pedagógico- PPP da escola em que ela estuda, 

levando em consideração a contextualização diante das especificidades das comunidades, e 

como é colocado em pratica. Além dessas questões, procura-se trazer aspectos relacionados a 

cultura, tradições e história das comunidades, o trabalho dos professores em sala de aula, sua 

formação e acompanhamento que recebem para realizarem seu trabalho. O projeto defende a 

realização da Educação do Campo, uma educação com qualidade, contextualizada com a 

história, cultura, saberes dos sujeitos, com as especificidades existentes em cada comunidade, 

formando sujeitos que valorizem e reconheçam as riquezas locais, e que realizem, quando 

formados, praticas que contribuam para o desenvolvimento territorial. 

A participação da criança é importante, porém, você não deve permitir a participação da mesma 

contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer 

pergunta para esclarecimento. 

 

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada através de observações da pratica 

docente e entrevistas com gravação de áudio, as entrevistas serão realizadas com os docentes, 

alguns alunos, diretores, coordenadores, alguns moradores das comunidades e com um 

representante da Secretaria de Educação. As entrevista realizadas terão liguagem acessivél para 

crianças, respeitando a liguagem das mesmas. Nas observações será utilizado um caderno de 

campo para realização anotações vistas como importantes pelo pesquisador responsável. No 

caso das gravações em áudio, as informações serão transcritas e digitadas, em horário e local da 

escolha do participante. Além disso, será realizada uma análise no Projeto Político Pedagógico-

PPP das escolas da pesquisa.  

 

Riscos, desconfortos e benefícios: A realização desta pesquisa apresenta possibilidades da 

existência de danos/riscos aos participantes, de natureza moral, social, cultura, psicológica, 

entre outras. Os participantes poderão apresentar alguma dificuldade, ou constrangimento nas 

observações, ou na realização das entrevistas sobre a Educação do campo, educação 

contextualizada, as ações planejadas no PPP, contudo, serão tomadas providencias para evitar 

esses danos, tornando assim os participantes a vontade para participarem desta pesquisa, 

fazendo com que nenhum dos procedimentos que serão realizados para a coleta de dados viole 

as normas legais e éticas com seres humanos, ou a dignidade humana, como; Assegurar a ética e 

o sigilo de identidade dos participantes (para que não ocorra constrangimentos posteriores 

ligados à divulgação dos resultados da pesquisa, todas as informações coletadas neste estudo 

são estritamente confidenciais, somente o pesquisador, seu orientador e coorientador terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos manter em sigilo ao publicar os 

resultados dessa pesquisa); É de escolha dos sujeitos da pesquisa o local e horário para a 

realização da entrevista, como também os dias em que as obsrvações serão realizadas, afim de 

deixa-los a vontade (os sujeitos da pesquisa poderão ou não receber o pesquisador para as 

observações e para responder a entrevista semiestruturada, mesmo após consentimento prévio. 

Caso ocorra algum constrangimento por parte dos participantes, em realizar entrevistas ou ter 

suas aulas observadas, os mesmo terão a livre escolha de não participar da pesquisa, 

ocasionando assim a escolha de outra turma. A escolha em não participar da pesquisa não trará 

problemas, pois não é intuito do pesquisador atrapalhar a rotina pessoal e de trabalho ou causar 
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qualquer outro prejuízo ao bem estar e privacidade dos mesmos. 

Ao participar desta pesquisa a criança não terá nenhum benefício direto, entretanto, espera-se 

que com os resultados da referida pesquisa possam ser construídos guias para a construção da 

Educação do Campo, na realização de Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs), praticas docentes, 

ações, projetos, que concretizem uma educação contextualizada com as especificidades 

existentes nas comunidades em que as escolas estão inseridas. Dessa forma, objetiva-se estender 

todo o conhecimento adquirido a partir desta pesquisa para outras escolas em outras 

comunidades, refletindo assim em benefícios para outras localidades do município de Senhor do 

Bonfim e uma educação de qualidade para as crianças. A divulgação dos resultados, além do 

produto final, serão realizadas para o alcance máximo de profissionais da educação, respeitando 

o sigilo das informações coletadas. 

 

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão ressarcidas. 

Caso haja valor de deslocamento e/ou alimentação os valores gastos serão devolvidos. É 

garantido ainda o seu direito a indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

Você tem liberdade de se recusar a permitir a participação do menor sem qualquer prejuízo. Ao 

concordar com os termos aqui descritos, o senhor (a) receberá uma via do documento, assinada 

pela pesquisadora responsavel e pelo (a) senhor (a), conforme Art. 17, § 3°, da Resolução CNS 

n° 510 de 2016) 

 

Confidencialidade: é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da 

pesquisa, mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) pesquisador(es) terão conhecimento 

da identidade dos participante, e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os 

resultados. É garantido ainda que você terá acesso aos resultados com o(s) pesquisador(es). 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa com o(s) pesquisador(es) do 

projeto e, para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa. Os contatos estão descritos no final deste termo.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para a participação 

do menor nesta pesquisa. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
 

  ,  de  de 20   

 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

 

Assinatura do Responsável pelo Participante 
 

 

Assinatura de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 
 

 

Assinatura de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 
 

 

 

Assinatura do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

 

 

Pesquisador Responsável: Jaini Pereira Xavier Souza, Senhor do Bonfim-

 BA, jainixavier@hotmail.com, (74) 9 9190-4010. 

POLEGAR 

mailto:%20jainixavier@hotmail.com,
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Demais pesquisadores da equipe de pesquisa: Denes Dantas Vieira (orientador) e Reginaldo 

Pereira dos Santos Júnior (coorientador). 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º 

andar Telefone do Comitê: 87 2101-6896 - E-mail: cep@univasf.edu.br 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e 

independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o 

bem-estar dos indivíduos que participam de pesquisas cient 
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APÊNDICE C - Roteiro de Entrevista Semiestruturada (DIREÇÃO) 

 

1. Qual sua formação? 

2. Há quantos anos trabalha na área da educação, e como diretor?  

3. Por que escolheu ser diretor? Qual é o trabalho do diretor? 

4. Há quantos anos trabalha em escolas do campo? E quanto tempo está nessa 

comunidade?  

5. Sua Formação inicial trabalhou/discutiu Ed. Do Campo e Classes 

multisseriadas? 

6. Passou por algum curso preparatório, ou de formação continuada sobre Ed, 

do campo?  

7. O que é uma Ed. Contextualizada? Como aprendeu esse conceito? 

8. Como você acha que tem que ser a Ed. Do campo? E por quê? 

9. Para realizar a contextualização como ocorre a articulação com os 

professores, coordenação e direção?  

10. São realizadas reuniões pedagógicas para realizar o planejamento com os 

professores? Com que frequência?  

11. A Sec. De Educação da algum suporte para que ocorra o ensino de qualidade 

nas escolas do campo?   

12. A Sec. De Educação deu algum curso ou acompanhamento para você 

quando começou a trabalhar com direção? 

13. O P.P.P. da escola é contextualizado? Você participou da elaboração dele? 

14. Como é realizado a construção e avaliação do PPP? 

15. Esse documento ajuda você na realização do seu trabalho? Você costuma 

consulta-lo, com que frequência? Pra quê serve o PPP? 

16. Na sua opinião, o trabalho realizado pela escola ajuda na valorização das 

culturas do povo camponês? Na permanência da identidade?  

17. Como é que acontece a relação da escola com a comunidade? 

18. Você mora no povoado? De que forma isso influencia no seu trabalho? 

19. Você é diretor de quantas escolas? Como divide o tempo? 

20. A quantidade de escolas prejudica seu trabalho? Por quê? 
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APÊNDICE D - Roteiro de entrevista semiestruturada 

(COORDENAÇÃO) 

 

1. Qual sua formação? 

2. Há quantos anos trabalha na área da educação, e como coordenadora?  

3. Por que escolheu ser coordenadora? Qual o trabalho do coordenador? 

4. Há quantos anos trabalha em escolas do campo? E quanto tempo está nessa 

comunidade?  

5. Sua Formação inicial trabalhou/discutiu Ed. Do Campo e Classes 

multisseriadas? 

6. Passou por algum curso preparatório, ou de formação continuada sobre Ed, 

do campo? 

7. O que é uma Ed. Contextualizada? Como aprendeu esse conceito? 

8. Como você acha que tem que ser a Ed. Do campo? E por quê? 

9. Como você orienta os professores para a realização da contextualização?  

10. Você realiza reuniões pedagógicas para realizar o planejamento com os 

professores? Com que frequência?  

11. A Sec. De Educação da algum suporte para que ocorra o ensino de qualidade 

nas escolas do campo? Ou disponibiliza  algum suporte para vocês coordenadores? 

12. A Sec. De Educação deu algum curso ou acompanhamento para você 

quando começou a trabalhar com coordenação? 

13. O P.P.P. da escola é contextualizado? Você participou da elaboração dele? 

14. Como é realizado a construção e avaliação do PPP? 

15. Esse documento ajuda você na realização do seu trabalho? Você costuma 

consulta-lo, com que frequência? Pra quê serve o PPP? 

16. Na sua opinião, o trabalho realizado pela escola ajuda na valorização das 

culturas do povo camponês? Na permanência da identidade?  

17. Como é que acontece a relação da escola com a comunidade? 

18. Você mora no povoado? De que forma isso influencia no seu trabalho? 

19. Você coordenada quantas escolas? Como divide o tempo? 

20. A quantidade de escolas prejudica seu trabalho? Por quê? 
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APÊNDICE E – Roteiro de entrevista semiestruturada 

(PAIS/RESPONSÁVEIS) 

 

1. Qualseuníveldeescolaridade? 

2. Profissão? Porqueescolheu essaprofissão? 

3. Sua criança lhe ajuda nas atividadestrabalhistas? 

4. Quando não puder mais trabalhar naroça, quem você espera que trabalhe 

nela (que der continuidade na produção)? (pergunta para agricultores) 

5. Os produtos produzidos na roça são responsáveis pelaprincipal renda 

familiar? Ondesão vendidos, e por quem? 

6. Qual o futuro profissional que almeja para sua criança? 

7. Há quanto tempoé morador da Zona Rural? 

8. Na sua opinião, quais os benefíciosde morar na Zona Rural? 

9. Gostaria de morar emoutro local? Por quê? 

10. Você gosta da escola que sua criança estuda? O que acha do ensino dela, 

por quê? 

11. Qual a sua relação com a escola que sua criança estuda? Quando e com que 

frequência você vai à escola?  

12. Quando são realizada reuniões e por quê? 

13. O que você acha de sua criança precisarir estudar em outra 

comunidade/cidade? 

14. Você sabe o que é o Projeto PolíticoPedagógico? 

15. Conhece o PPP da escola? 

16. Alguma vez já participou de reuniãopara falar sobre o PPP? 
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APÊNDICE F – Roteiro de entrevista semiestruturada (SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO) 

 

1. Qual o trabalho da Secretaria de Educação? 

2. Qual o trabalho realizado com as escolas do campo? Ha algum responsável 

dentro da secretaria por essas escolas? 

3. Qual o acompanhamento pedagógico que a secretariade educação favorece 

aos coordenadores, diretores e professor do campo? 

4. Qual a diferença do ensino da cidade, para o ensino do campo? 

5. Os professores que trabalham em classes multisseriadas do campo, 

receberam preparo (cursos, orientações...) antes/durante o trabalho? 

6. Os PPP das escolas do campo chegam até a secretaria de educação? 

7. Por quem deve ser construído o PPP? O que é importante ter num PPP de 

uma escola do campo? 

8. O que você acha da nucleação escolar, e por que ela deve ser feita? 

9. Quais os benefícios e prejuízosda nucleação? 
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APÊNDICE G- Roteiro de Entrevista Semiestruturada (ALUNOS) 

 

1. Qual sua idade? 

2. Onde você mora? É bom morar lá? Por quê?  

3. É longe onde você mora? Que horas você saí de casa para vim para a 

escola? (caso o aluno não resida na comunidade que estuda!). 

4. Na sua comunidade tem escola?  

5. Você vem como para a escola? Gosta de estudar aqui? 

6. Preferia estudar na sua comunidade, ou em outro lugar, qual? 

7. Tem vontade de morar em outro lugar? Onde? 

8. Seu pai/mãe trabalha com o que?  

9. Você ajuda seu pai/mãe no trabalho deles? Você gosta/gastaria de ajudar? 

10. Quando você ficar adulto vai querer trabalhar com o quê? 

11. Qual a disciplina que vocês mais gosta? Por quê? 

12. A professora costuma dar aula sobre o trabalho de seus pais, sobre a vida na 

roça, a comunidade que você mora? 

13. Quando e como ela fala? 
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APÊNDICE H- Roteiro de Entrevista Semiestruturada (PROFESSORES) 

 

1. Qual sua formação? 

2. Há quantos anos trabalha como professora?  

3. Há quantos anos trabalha em escolas do campo? E quanto tempo está nessa 

comunidade?  

4. Sua Formação trabalhou/discutiu Ed. Do Campo e Classes multisseriadas? 

5. Passou por algum curso preparatório, ou de formação continuada sobre Ed, 

do campo? 

6. Você acha que alguma coisa mudou da época que você começou a trabalhar 

com a educação do campo para os dias atuais? O que modificou?  

7. Já trabalhou na cidade? Tem alguma diferença da Educação do Campo para 

a da cidade, se sim, qual? 

8. O que é uma Ed. Contextualizada? Como aprendeu esse conceito? 

9. Como você realiza a contextualização? Qual espaço que você dá nas suas 

aulas para as características da vida no campo? 

10. Para realizar a contextualização, você recebe apoio/orientações da 

coordenação da escola na realização do seu planejamento? 

11. Como você acha que tem que ser a Ed. Do campo? E por quê? Quais são as 

dificuldades? 

12. Vocês realizam reuniões pedagógicas para a realização do planejamento? 

13. A Sec. De Educação da algum suporte para que ocorra o ensino de qualidade 

nas escolas do campo? 

14. O P.P.P. da escola é contextualizado? Você participou da elaboração dele? 

15. Como é realizada a construção e avaliação do PPP? 

16. Esse documento ajuda você na realização do seu trabalho? Você costuma 

consulta-lo? Pra quê serve o PPP? 

17. Na sua opinião, o trabalho realizado pela escola ajuda na valorização das 

culturas do povo camponês? Na permanência da identidade?  Como é feito esse 

trabalho? 

18. Você mora no povoado? De que forma isso influencia na sua prática 

pedagógica? 

 


