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RESUMO 

 

 

O trabalho tem por objetivo analisar as percepções da equipe escolar da Unidade de 

Ensino Paulo Freire sobre como ela desenvolve seus trabalhos pedagógicos de 

formação escolar junto aos alunos no contexto do Assentamento São Francisco do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e suas relações com as 

dinâmicas da Secretaria de Educação de Juazeiro. A escola é mantida pela 

Prefeitura Municipal de Juazeiro (BA), e integra estudantes dos anos iniciais do 

ensino fundamental. A escola atende a famílias que produzem e cultivam diversas 

frutas e hortaliças para sua subsistência e voltada para a agricultura familiar. Nesse 

cenário, procurou-se analisar as percepções das professoras e da coordenação 

pedagógica da unidade de ensino Paulo Freire, constituindo a equipe escolar da 

unidade, para compreender como se dá o processo de formação escolar 

desempenhada pela escola. Através da aplicação de questionários e trabalho de 

campo que culminaram na produção de um documentário, que não há um quadro 

unidimensional na unidade de ensino em tela. Na busca pela constante melhoria da 

qualidade do ensino, a formação escolar se desenvolve na interseção e entre as 

bandeiras e demandas do Assentamento e do movimento social que este integra e 

as diretrizes educacionais oficiais, gerando saberes que no futuro podem se 

constituir na matriz de um Projeto Político Pedagógico. 

 

 

Palavras-chave: Equipe Escolar; Professoras; Educação; Assentamento Rural; 

Movimentos Sociais. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this paper is to analyze the perceptions of the Paulo Freire Teaching 

Unit school staff about how it develops its pedagogical works of school formation with 

the students in the context of the São Francisco Settlement of the Landless Rural 

Workers Movement (MST) and its relations with the dynamics of the Juazeiro 

Department of Education. The school is maintained by the City Hall of Juazeiro (BA), 

and includes students from the early years of elementary school. The school caters 

to families who produce and grow various fruits and vegetables for their livelihoods 

and for family farming. In this scenario, we tried to analyze the teachers' perceptions 

and the pedagogical coordination of the Paulo Freire teaching unit, constituting the 

unit's school staff, to understand how the school formation process is performed by 

the school. Through the application of questionnaires and fieldwork that culminated in 

the production of a documentary, there is no one-dimensional picture in the teaching 

unit on screen. In the search for the constant improvement of the quality of 

education, schooling develops at the intersection and between the flags and 

demands of the Settlement and the social movement that it integrates and the official 

educational guidelines, generating knowledge that in the future may constitute the 

matrix of a Pedagogical Political Project. 

 

 

Keywords: School Team; Teachers; Education; Rural settlement; Social movements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A temática desse trabalho é o conjunto de percepções que a equipe escolar 

de uma unidade escolar da Secretaria Municipal de Educação em um Assentamento 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na região do Salitre em 

Juazeiro, na Bahia. Antes do interesse em participar do Programa de Pós-

Graduação Extensão Rural da UNIVASF e, por conseguinte de pensar um projeto de 

pesquisa focado na ruralidade em geral ou na extensão rural em particular, preciso 

retomar uma experiência pessoal.  

Um primeiro despertar sobre a questão se deu ao observar o deslocamento 

de um primo para a Escola Municipal Paulo Freire, localizada no Assentamento São 

Francisco. Esse primo era professor do município de Juazeiro-BA, e desenvolvia seu 

trabalho nessa escola e na extensão que a Unidade de Ensino possui. A partir dessa 

observação, nasceu a curiosidade em saber como uma escola, de um assentamento 

do MST, realizava seus trabalhos pedagógicos frente a tal comunidade. 

Somando ao exposto a cima, tinha-se a curiosidade também de saber como 

eram as atividades pedagógicas que a escola desempenhava, qual era a 

metodologia de aprendizagem da escola, como a escola integrava sua proposta de 

ensino com a filosofia defendida pelo MST.  

 Após algumas leituras e reflexões, desenvolveu-se a seguinte 

problematização, no início do trabalho de campo: “Como se desenvolvem os 

trabalhos pedagógicos do processo de formação escolar da Unidade de Ensino 

Paulo Freire, localizada no Assentamento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra?” 

Em outras palavras: como a Unidade de Ensino Paulo Freire, desenvolve 

suas atividades com base em um aprendizado voltado para uma proposta 

pedagógica no contexto da rede municipal num assentamento pautado pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra? 

No processo pedagógico, alunos e professores podem assumir seus papeis 

de forma autônoma e expressiva? Em que medida, na prática, esses sujeitos e 

agentes do conhecimento foram além a ideia do “ensinar” e do “aprender”, e sim, 

enquanto pessoas puderam encarnar suas histórias e trajetórias, considerando a 

relevância de seus saberes adquiridos ao longo de suas vidas? 

A partir do contato com a experiência do meu primo, ponderei sobre até que 
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ponto na realidade escolar o processo de formação pode apresentar elementos 

valorosos para os sujeitos. Refleti sobre se a formação escolar concreta pode 

oportunizar de fato uma relação afetiva entre alunos e professores, na intenção de 

um reconhecer o outro em toda sua complexidade, em suas esferas biológicas, 

sociais, políticas, econômica, culturais, afetivas, linguísticas, além de outras, 

proporcionando uma contextualização e gerando interdisciplinaridade, conforme 

estudei na minha graduação. 

Nesse sentido, ao falar da formação do sujeito é oportuno resgatar algumas 

das ideias de Paulo Freire (1996) quando o mesmo compreende que educar um 

sujeito é uma missão que proporciona discussões e diálogo, em um intercâmbio 

constante, sendo que as pessoas envolvidas estão sempre trocando conhecimentos. 

Nessa missão, educador e educando se correlacionam constantemente de forma a 

considerar o contexto social, político e econômico no qual estão inseridos o 

educando e o educador. Ainda sobre o referido autor, o processo de formação 

considera que: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 21). 

Diante disso, é no processo de ensino e aprendizagem, proporcionado pela 

formação escolar que pode acontecer a articulação entre os conteúdos curriculares 

vindos de uma proposta pedagógica e os conteúdos de histórias e vivências dos 

sujeitos. Ou seja, os assuntos didáticos contextualizados podem integrar-se com as 

experiências de vida que cada sujeito tem, deixando o processo de ensino e 

aprendizagem mais orgânico.  

O fenômeno educativo numa perspectiva integral implica na formação dos 

sujeitos do ponto de vista da intelectualidade, como também da afetividade, do 

físico, social, político, e da culturalidade. Educar significa desta maneira o desafio de 

considerar o ambiente do sujeito aprendiz com elementos de diferentes territórios, 

favorecendo o intercâmbio de culturas e fortalecer a interdisciplinaridade.  

 

Segundo Paulo Freire, ninguém nasce vazio, sempre tem algo para ensinar. 

Portanto, essa valorização dos saberes, dos conhecimentos que cada pessoa 

acumula em meio a sua vida, pode proporcionar ao educador referências ao longo 

de todo o processo de ensino e aprendizagem. Em relação a isso, Paulo Freire 

pondera que: 
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[...] é impossível compreender o ensino sem o aprendizado e ambos sem o 
conhecimento. No processo de ensinar há o ato de saber por parte do 
professor. O professor tem que conhecer o conteúdo daquilo que ensina. 
Então para que ele ou ela possa ensinar, ele ou ela tem primeiro que saber 
e, simultaneamente com o processo de ensinar, continuar, a saber, por que 
o aluno, ao ser convidado a aprender aquilo que o professor ensina, 
realmente aprende quando é capaz de saber o conteúdo daquilo que lhe foi 
ensinado. FREIRE (2003, p.79). 
 

Convergindo com o pensamento de Freire, e desenvolvendo-o, Marques 

(2001) propõe quea escola no século XXI deve fortalecer e estimular as 

potencialidades dos sujeitos, observando e garantindo as diferenças socioculturais 

tendo como objetivo que mais do que a aquisição do conhecimento, proporcione o 

desenvolvimento humano e humanista de forma completa.  

Sob esta finalidade, o autor aponta três objetivos que são importantes e 

devem ser alcançados pelas unidades escolares modernas: garantir, estimular e 

fomentar o pleno desenvolvimento físico, afetivo, moral, cognitivo, de personalidade; 

buscar o desenvolvimento da consciência cidadã e a capacidade de intervenção no 

âmbito social; garantir a promoção de um processo de aprendizagem de maneira 

contínua, oferecendo, ao aluno, diferentes formas de aprender e proporcionar 

condições dignas ao processo de ensino e aprendizagem.  

É importante frisar que Marques (2001), apresenta também a relevância das 

atividades desempenhadas nas unidades comprometidas com a formação escolar, 

destacando que os processos de ensino devem favorecer as formas de pensar e de 

aprender, tais como memória, criatividade, raciocínio abstrato, pensamento lógico, e 

apresentando o papel que o professor realiza na mediação entre os universos 

escolar e extra-escolar. 

Sendo assim, o processo de formação escolar exige que os âmbitos de 

ensino e principalmente o professor tenham a responsabilidade de oferecer uma 

educação emancipadora, tornando os sujeitos autônomos em conhecimento. Como 

muito bem ensinava Paulo Freire (2005), todo sujeito, além de ter o direito e o 

acesso à educação de qualidade, deve gozá-la de forma livre, de maneira 

autônoma, independendo de conceitos e teorias fragmentadas, quanto a isso Paulo 

Freire, proporciona a ideia que a educação: 
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[...] se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação 
[e] não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios 
a quem o mundo „encha‟ de conteúdos; não pode basear-se numa 
consciência espacializada, mecanicista compartimentada, mas nos homens 
como „corpos conscientes‟ e na consciência como consciência intencionada 
ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da 
problematização dos homens em suas relações com o mundo. Neste 
sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de 
depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir „conhecimentos‟ e 
valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação 
„bancária‟, mas um ato cognoscente. (FREIRE 2005, p. 77-78) 

 

Envolvidos, por ser algo relevante e principalmente por saber que todos os 

indivíduos de alguma forma na vida passaram ou passam por essa transformação, 

proporcionados pelo processo de formação escolar, problematizei estes ideais e 

diretrizes pedagógicos com um caso concreto: o processo de formação escolar para 

os Trabalhadores Rurais Sem Terra do Assentamento São Francisco. 

Esse Assentamento localiza-se na região Salitre, em Juazeiro, Bahia. No local 

está a Escola Municipal Paulo Freire, mantida pela Prefeitura de Juazeiro, com 

crianças e jovens matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse 

Assentamento tem 19 anos, enquanto que essa escola tem seis anos de existência. 

Inicialmente começou em uma casa da comunidade, alojando as crianças dos 

trabalhadores rurais do assentamento. A escola só tinha um cômodo e sua categoria 

de ensino era multisseriado. Hoje, a escola encontra-se em dependências físicas 

mais adequadas, fruto da luta dos trabalhadores, que via uma necessidade de inserir 

suas crianças em um melhor espaço escolar, enquanto trabalhavam em suas 

plantações e lutas diárias.  

Assim sendo, tendo por objetivo de compreender o processo de formação 

escolar das crianças dos filhos dos trabalhadores rurais Sem Terra no Assentamento 

São Francisco, consolidamos com um documentário nossa compreensão o que a 

escola vem realizando para essa formação.  

Nesse documentário, se pretendeu buscar a participação de mães e pais de 

alunos, professoras, coordenadora e gestora sobre o que têm a falar sobre as 

expectativas e percepções sobre o processo de formação que a escola desempenha 

com os alunos destacando-se o dia-a-dia dos trabalhos pedagógicos vivenciado na 

sala de aula.
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

Nessa seção, o objetivo se concentrará em fortalecer teoricamente assuntos 

essenciais da problemática em pauta, quais sejam os Movimentos Sociais com 

destaque para o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e seus 

Fundamentos de luta, o papel da Escola no Processo Formativo e o processo de 

Ensino e Aprendizagem no contexto específico da Formação Escolar e, por fim, o 

conceito de extensão rural numa perspectiva educacional bem como o sentido da 

educação do campo na formação dos sujeitos. 

 

2.1 MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Afinal, o que são movimentos sociais? Essa pergunta faz ainda mais sentido 

porque esse trabalho se desenvolveu no contexto de uma escola que resulta de um 

esforço histórico do MST, um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, é 

preciso então compreender em que estes consistem. 

Diante dessa perspectiva, Maria da Glória Gohn (2008) apreende estes 

movimentos como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural, que 

podem viabilizar formas distintas da população se organizar e expressar suas 

demandas. 

A autora se preocupa em particular sobre como os movimentos sociais 

funcionam e o porquê de sua importância. Diante disso, Gohn (2008) enfatiza: 

 
“Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam 
da simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, 
concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de 
desobediência civil, negociações etc.) até as pressões indiretas. Na 
atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de redes 
sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais ou transnacionais, e 
utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e informação, como a 
Internet.” (p.335). 

 

Nesse entendimento, Gohn (2011) enfatiza que os movimentos sociais, 

realizam diagnósticos sobre a realidade social, e até mesmo constroem propostas. 

Nessa mesma perspectiva, ela reforça dizendo que os movimentos contemporâneos 

atuam em redes, constroem ações coletivas que agem como resistência à exclusão 
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e lutam pela inclusão social.  

Gohn ainda salienta que o movimento social nos dias de hoje, demonstra um 

pensamento civilizatório que coloca como horizonte a construção de uma sociedade 

democrática. A autora ajuda a entender também, que hoje em dia, as ações dos 

movimentos sociais são pela sustentabilidade, e não apenas autodesenvolvimento.  

Nessa compreensão, Gohn reforça a compreensão que os movimentos 

sociais, lutam contra a exclusão, ou seja, elaboram culturas políticas de inclusão. 

Lutam pelo reconhecimento da diversidade cultural. Questões como a diferença e a 

multiculturalidade têm sido incorporadas na construção da própria identidade dos 

movimentos. 

No que concerne a como o movimento social começou a surgir no Brasil, 

Gohn (2008, p.342) pontua que: 

 
No Brasil e em vários outros países da América Latina, no fim da década de 
1970 e parte dos anos 1980, ficaram famosos os movimentos sociais 
populares articulados por grupos de oposição aos regimes militares, 
especialmente pelos movimentos de base cristãos, sob a inspiração da 

teologia da libertação. 

 

Pode-se compreender com base nas palavras da autora, que os movimentos 

sociais caminham no objetivo de contribuir com a democracia, com a liberdade, na 

busca por direitos comuns a todo ser humano e garantido por leis. E em 

determinados momentos da nossa história, e até mesmo nos dias de hoje, os 

movimentos sociais procuram assegurar aquilo que é um direito de qualquer 

cidadão. E assim foi em período não muito distante do Brasil, como a Ditadura 

Militar, onde os movimentos sociais tiveram o papel primordial, denunciando e 

fazendo valer as vozes daqueles que tinham seus direitos arrancados. 

Vieira (2002) refletindo sobre as ações dos movimentos sociais, salienta que 

a luta por direitos e fortalecimento, se opera no nível da concreticidade da ação 

política e pedagógica. É preciso conhecer o direito em seguida engajar-se na busca 

e na garantia desse direito. Diante dessas reflexões do autor, compreende o papel 

do movimento social na busca e concretização de direitos garantidos. 

Corroborando o exposto a cima, Vieira (2002) propõe através de seu trabalho 

dissertativo de mestrado, que os movimentos são constitutivos da história de luta e 

participação coletiva, e mostra através de seus estudos que mediante participações 



17 
 

coletivas e de movimentos de luta, reivindicações se concretizam em meio a esse 

processo. 

Assim sendo, o movimento se constrói através das lutas sociais (GOSS, 

PRUDENCIO, 2004). Sua identidade se desenvolve atrelada às questões de 

interesse da sociedade, principalmente dos que vivenciam a injustiça. Portanto, 

entende-se pelas palavras desses autores, que o movimento expressa luta, 

resistência aos retrocessos e mazelas impostos a vários segmentos da sociedade. 

Em relação a isso, Laclau (1986) reforça que os movimentos sociais criam e 

politizam espaços alternativos de lutas. 

Para Poker e Arbarotti (2015) em sua obra: “Territórios, Movimentos Sociais e 

Políticas Públicas” ambos advertem que é preciso ter cuidados ao se falar de 

movimentos sociais, onde essa temática pode ser tratada pela particularidade e 

importância que esse assunto tem para os segmentos de coletividade que a 

sociedade possui. Nessa perspectiva os autores salientam: 

 

Quando se pretende tratar de movimentos sociais, sob qualquer aspecto 
que seja, no início é sempre importante cercar-se de alguns cuidados. Isto 
porque movimentos sociais devem ser primeiramente considerados como 
objetos dos mais caros e nobres nas Ciências Sociais. Talvez sejam eles os 
que melhor expressam e atualizam constantemente o imaginário 
antropológico, sociológico e político, construído sob influência da filosofia 
desde os gregos, passando pelo contratualismo iluminista, pelo positivismo 
comtiano, e terminado pelos clássicos, cada um a seu modo. Movimentos 
sociais exercem por isto um fascínio em cientistas sociais. (p. 17). 

 

Para os autores, é neste entendimento existencial que os movimentos sociais, 

ao mesmo tempo em que buscam proporcionar mudanças na sociedade em que 

atuam, contribuem significativamente para a construção de conhecimentos. 

Reflexões como as realizadas por Poker e Arbarotti (2015) entendem que os 

movimentos sociais vêm se firmando politicamente bem como se consolidando como 

agentes de conhecimento, atuando para mudança de realidade e até mesmo 

alcançando transformação. 

Ainda sobre as reflexões de Poker e Arbarotti (2015), sobre a natureza dos 

movimentos sociais, ambos explicam que na literatura atual das Ciências Sociais os 

movimentos sociais mais estudados são aqueles movimentos organizados em torno 

de demandas econômicas ou referências identitárias. Esses autores ainda salientam 
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que outro aspecto que também é acrescentado na literatura sobre os movimentos 

sociais se refere à possibilidade deles serem formados por sujeitos vinculados a 

diferentes matrizes socioculturais, de várias nacionalidades e nações, e que geram 

redes entre si, para atuação de suas causas. 

Portanto, percebe-se a luz das compreensões dos autores, aqui destacados 

que o movimento social se constitui como uma forma de expressão da sociedade 

civil, onde os sujeitos participantes buscam em ações e lutas coletivas, objetivar 

diversos tipos de mudanças na sociedade. Nesse sentido, Isso se torna possível 

através de debates políticos e manifestações pela sociedade. 

Sendo assim, Laclau (1986), Poker e Arbarotti (2015), Goss e Prudencio 

(2004), ajudam a compreender que os movimentos sociais são dimensões 

fundamentais das sociedades plurais, eles têm suas atribuições elaboradas 

coletivamente, com estratégias de resistências e de lutas diante das desigualdades 

que se estabelecem em meio à sociedade, almejando inclusão social. 

 

2.2 O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST E SEUS 

FUNDAMENTOS DE LUTA 

 

Uma vez que a presente pesquisa busca compreender o Processo de 

Formação Escolar desenvolvida em um Assentamento de Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, é importante iniciar essa seção contextualizando um pouco sobre o 

surgimento do MST no Brasil. Para isso, se faz importante trazer sobre o que diz 

Caldart (2001), em seu artigo intitulado: “O MST e a formação dos sem terra: o 

movimento social como princípio educativo”. Segundo uma das principais 

proposições desse autor: 

 
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também conhecido 
como Movimento dos Sem Terra ou MST, é fruto de uma questão agrária 
que é estrutural e histórica no Brasil. Nasceu da articulação das lutas pela 
terra, que foram retomadas a partir do final da década de 70, especialmente 
na região Centro-Sul do país e, aos poucos, expandiu-se pelo Brasil inteiro. 
O MST teve sua gestação no período de 1979 a 1984, e foi criado 
formalmente no Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, 
que se realizou de 21 a 24 de janeiro de 1984, em Cascavel, no estado do 
Paraná. Hoje o MST está organizado em 22 estados, e segue com os 
mesmos objetivos definidos neste Encontro de 84 e ratificados no I 
Congresso Nacional realizado em Curitiba, em 1985, também no Paraná: 
lutar pela terra, pela Reforma Agrária e pela construção de uma sociedade 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/05/29/inclusao-social/


19 
 

mais justa, sem explorados nem exploradores. (CALDART, 2001, p. 207). 
 

Pode-se compreender que a luta defendida pelo MST tem suas raízes mais 

profundas na história da agricultura do país, desde o processo de colonização do 

Brasil, quando as repartições de terras foram dadas a poucas pessoas vindas da 

corte portuguesa, nisso tinha o objetivo de demarcar o território e explorar. Essa 

desigualdade das distribuições de terras permanece até os dias de hoje.  

O MST vem defendendo ao longo de sua história, desde seu surgimento na 

década de 1980, até a contemporaneidade, um conjunto estratégico de bandeiras na 

luta pela terra que vem sendo acompanhado pela academia no Brasil. Paulo Ribeiro, 

por exemplo, traz uma contribuição na reflexão sobre as lutas que o MST trava: 

 
O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) é um dos mais 
importantes movimentos sociais do Brasil, tendo como foco as questões do 
trabalhador do campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária 
brasileira. Como se sabe, no Brasil prevaleceu historicamente uma 
desigualdade do acesso a terra, consequência direta de uma organização 
social patrimonialista e patriarcalista ao longo de séculos, predominando o 
grande latifúndio como sinônimo de poder. Desta forma, dada a 
concentração fundiária, as camadas menos favorecidas como escravos, ex-
escravos ou homens livres de classes menos abastadas teriam maiores 
dificuldades à posse da terra. Ribeiro (2018, p.1) 
 

A partir da síntese desse autor, entendo que o MST é um movimento social 

com uma causa de grande relevância para os menos desfavorecidos. Essa causa 

tem a finalidade de proporcionar distribuição de terra e minimizar o efeito desastroso 

da grande concentração de terras nas mãos de poucos, através da reforma agrária. 

É importante destacar e compreender que o MST, é um movimento que luta por 

políticas sociais de distribuição de terras em particular e justiça social em geral. No 

entanto, ainda há muito estereótipos sobre esse segmento, ou seja, pensamentos 

infundados, preconceituosos e com objetivo de deslegitimar o movimento. 

Sobre os fundamentos e princípios do MST, à luz de Fernandes (2000), vale 

ressaltar que em seu Primeiro Congresso, os Trabalhadores Rurais Sem Terra 

estabeleceram a direção política da organização dos trabalhadores, da luta e do 

desenvolvimento do MST, com o objetivo de conquistar espaços políticos, como 

condição de transformar suas realidades.  

Ainda segundo Fernandes, tendo a finalidade de expandir as lutas travadas e 

ao mesmo tempo fortalecer seus fundamentos, durante seu Primeiro Congresso, o 
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MST, propôs e aprovou os segmentos e princípios do Movimento. Sobre isso, eles 

chegaram ao entendimento, e que até os dias de hoje são as bases da luta agraria: 

  

1- Que a terra só esteja nas mãos de quem nela trabalha; 
2- Lutar por uma sociedade sem exploradores e sem explorados; 
3- Ser um movimento de massas, autônomo, dentro do movimento 
sindical, para conquistar a reforma agrária; 
4- Organizar os trabalhadores rurais na base; estimular a participação 
dos trabalhadores no sindicato e no partido político; 
5- Dedicar-se a formação de lideranças e construir uma direção política 
dos trabalhadores. 
6- Articular-se com os trabalhadores da cidade e com os camponeses 
da América Latina. (FERNANDES, 2000, p.93) 

 

Muitos na opinião pública e na grande mídia têm uma postura de oposição à 

reforma agrária, mesmo sendo política e economicamente organizada. Acabam 

desmerecendo e desqualificando o objetivo que sustenta o Movimento, que é a luta 

por direitos conforme as garantias que a Constituição Federal estabelece. 

Em relação a isso e ainda sobre a luta que o MST trava e seus objetivos, 

Bernardo Fernandes (2000), em seu livro A formação do MST no Brasil, ressalta que 

esse importante Movimento Social se originou da ocupação da terra e tem nesta luta 

sua arma e instrumento contra a grande concentração fundiária nas mãos de poucos 

e muitas das vezes contra o próprio Estado, que se esquece de garantir políticas 

públicas a várias pessoas, segmentos sociais e comunidades. 

Segundo Fernandes (2000), pela dificuldade que se tem e da não 

concretização da reforma agrária, e tendo ações como, ocupações, o Movimento 

Sem Terra procura se fortalecer e se acelerar o atendimento de sua demanda, 

oferecendo ao governo a oportunidade de fazer justiça, realizando uma política de 

assentamento rural. Quanto a isso Fernandes (2000, p.97) diz: 

 
Uma das ações que marcaram a identidade do MST é a ocupação da terra. 
No processo de construção do MST, a ocupação é o ponto de partida. 
Dessa prática social nascem experiências que se desdobram em políticas 
públicas e se multiplicam nas conquistas dos direitos à terra, ao trabalho, à 
educação, enfim, ás condições básicas da cidadania. Sem as ocupações 
não existiriam a maior parte dos assentamentos rurais. Essa certeza os 
sem-terra sempre tiveram. 
  

Como se observa, à luta pela garantia a terra, é a identidade primordial do 

referido movimento social, essa pauta acarreta outras lutas, tal como a educação. 
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Além de terra, é importante também a conquista educacional como forma de 

fortalecimento da luta agrária.  

A educação formal pode proporcionar vida, proporcionar ânimo e vigor, um 

instrumento para que os sujeitos se portem de conhecimentos, conhecimentos estes 

que ao contribuir para tornar as pessoas autônomas e emancipadas oferecem bases 

para tornar a luta social resistente e vitoriosa (FREIRE, 1996). 

É por saber e entender da importância da educação na vida das pessoas que 

ela se faz presente nas lutas que o MST trava. Há muito tempo esse segmento vem 

reivindicando por dignidade, esperança por dias melhores para seu povo. É um 

Movimento que até os dias de hoje permanece firme diante de toda adversidade que 

passa, seguindo firmes nos seus propósitos. 

Desta maneira, faz-se necessário apresentar os fundamentos dessa luta do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ou seja, diante de todo esse 

contexto sobre o MST se faz necessário também perceber sobre qual a proposta de 

educação do MST e seus princípios em relação à educação.  

Em relação a isso, Caldart (2001), fala que na prática pedagógica do MST, a 

educação vem se consolidando como base da luta social e se fortalecendo no 

Movimento. A relação com a terra, com o trabalho, com a construção de novas 

relações sociais de produção no campo, além da vida social em uma coletividade, 

somando a cultura, a história, e os estudos como aspectos essenciais e integradores 

do ser humano. 

 Então, além da luta pela terra, as práticas pedagógicas estão inseridas nos 

fundamentos do MST, proporcionando a natureza educativa em suas lutas, 

fundamentos e histórias. Em relação a isso Silvia e Teixeira (2012), ajudam a 

compreender que: 

 
A preocupação com a educação no Movimento Sem Terra está presente 
desde a origem do próprio MST, desde as primeiras ocupações já se lutava 
por escolas para os filhos e filhas das famílias acampadas. A princípio a 
discussão se concentrava em garantir escola para as crianças, mas, a partir 
do próprio desenvolvimento do MST, das relações criadas pela condição 
real das famílias, oriundas das lutas, dos enfrentamentos, dos violentos 
despejos, da perseguição por pistoleiros, polícia etc., garantir escola não só 
se tornou um desafio como definir que tipo de educação teria as crianças 
sem terra se tornou centro dos debates, (TEIXEIRA 2012. p.14). 

 

Nessa perspectiva e trazendo as reflexões de Bauer (2013), para quem a 
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educação, a terra e a liberdade são os princípios fundamentais do MST, e que a 

busca por esses direitos vem se ampliando, fortalecendo e buscado junto ao Estado, 

pode-se vislumbrar que ela é orgânica às diretivas estabelecidas por Paulo Freire. 

 

2.3 O PAPEL DA ESCOLA NO PROCESSO FORMATIVO 

 

É preciso compreender que todo o cidadão tem direito ao acesso escolar, ou 

seja, o direito a uma educação de qualidade. Isso é garantido através da lei maior, a 

Constituição Federal de 1988, da Lei n° 8069/90 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e em outra Lei, a de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96, legislação que traz garantias, priorizando o acesso e a permanência dos 

alunos aos espaços escolares.  

A finalidade cristalizada nas referidas leis é a formação dos sujeitos, a fim de 

que todos desfrutem o pleno exercício da cidadania, da capacitação para o trabalho, 

e da integração participativa social. A escola desempenha dentre tantas funções, o 

papel de formar as pessoas em meio à sociedade. Ela é um direito há muito tempo 

conquistado e garantido pelas leis em vigor. Desta forma todos possuem o direito a 

uma educação escolar e todos os benefícios que proporciona aos sujeitos. 

É possível entender, através das práticas escolares, que o processo formativo 

é composto por ações de cunho pedagógico que visa capacitar os sujeitos aos 

vários tipos de aprendizagem durante seu período escolar. Nesse contexto, segundo 

Freire (1996), o aprendizado para ter sentido deve proporcionar o desenvolvimento 

da autonomia dos sujeitos. Nesse sentido, essa autonomia faz parte desse processo 

formativo. 

De acordo com Libâneo (2007), a escola apresenta objetivos essenciais para 

seu funcionamento. O primeiro é “a preparação para o processo produtivo e para a 

vida em uma sociedade técnico-informacional”. O segundo é a “formação para a 

cidadania crítica e participativa”. O terceiro consiste formação ética. 

Deste modo, a partir do primeiro objetivo, o âmbito escola deve procurar 

capacitar o sujeito para o mundo do trabalho, integra-lo ao ambiente das 

tecnologias, além disso, prepara-los para o entendimento e o uso das tecnologias 

que vem surgindo, bem como garantir uma formação social, mas também cultural. 
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Por conseguinte, o segundo objetivo trazido por Libâneo (2007), direciona 

para a formação de um alunado capacitado para o exercício da cidadania, ciente dos 

direitos e deveres de cada cidadão, sendo um sujeito crítico e participando dos 

processos de transformações que a sociedade passa, exercendo o direito de expor 

suas opiniões. 

O terceiro objetivo proporciona a ter uma ideia voltada para uma formação de 

valores, na compreensão de que se deve viver em diálogo e empatia perante os 

demais membros da sociedade. Para isso, o respeito é um importante fator. Então a 

educação é vista como algo que proporciona caminhos adequados aos cidadãos 

para o bem viver. Além disso, ela estabelece limites e postura para que os sujeitos 

vivam de forma harmonizada. 

Diante do contexto apresentado sobre os objetivos da escola à luz de Libâneo 

(2007), problematizar o entendimento de Freire (2003, p.114), quanto ao que ele 

pensa a respeito da natureza pedagógica escolar, para ele a escola:  

 
[...] Quando criticamos, ao lado de outros educadores, o intelectualismo de 
nossa escola, não pretendemos defender posição para a escola em que se 
diluíssem disciplinas de estudo e uma disciplina de estudar. Talvez nunca 
tenhamos tido em nossa história necessidade tão grande de ensinar, de 
estudar, de aprender mais do que hoje. De aprender a ler, a escrever, a 
contar. De estudar história, geografia. De compreender a situação ou as 
situações do país. O intelectualismo combatido é precisamente esse 
palavreado oco, vazio, sonoro, sem relação com a realidade circundante, 
em que nascemos, crescemos e de que ainda hoje, em grande parte, nos 
nutrimos. Temos de nos resguardar deste tipo de intelectualismo como 
também de uma posição chamada antitradicionalista que reduz o trabalho 
escolar a meras experiências disso ou daquilo e a que falta o exercício duro, 
pesado, do estudo sério, honesto, de que resulta uma disciplina intelectual. 

  

A responsabilidade que a escola possui na vida dos sujeitos vai além do só 

ensinar português, matemática, bem como outras disciplinas de ensino. A escola 

tem na sua natureza educativa o objetivo de formar caráter e princípios que 

proporcionarão ao estudante a se apropriar de conhecimentos adquiridos de forma 

eficaz em favor da vida em sociedade. O papel da escola na vida formativa das 

pessoas não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos... 

É o lugar em que se fazem amigos. A escola é, sobretudo, gente. Gente que 

trabalha, que estuda, que alegra, se conhece e se estima. 

O espaço escolar faz pode ser o espaço privilegiado para fazer com que as 

pessoas percebam que é possível transformar histórias e proporcionar mudanças na 
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vida dos sujeitos envolvidos. Nesta compreensão, Paulo Freire, procura 

compreender e defender a escola como um âmbito de ensino e aprendizagem que 

proporciona a tão falada troca de saberes entre as pessoas, fazendo que esses 

sujeitos criem uma postura reflexiva e crítica frente às temáticas encontradas pela 

frente. 

Gadotti (2007) afirma que devemos lembrar-nos de Freire como uma pessoa 

que em todo momento acreditava na escola. Até porque, Freire considerava a escola 

como um espaço cheio de vida, ainda que nela estivesse todas as condições de 

trabalho ou não, desde que não faltasse o essencial: gente. 

 
A escola é um lugar onde se aprende... Aprende e se diverte.”; “A escola é 
um lugar onde se aprende coisas que ainda não se sabe. Lá você brinca, 
lancha, faz tarefa, faz prova e um bocado de coisas”; “A escola é um lugar 
muito legal que a gente pode comer, ter amigos e se divertir (FREIRE, 1996, 
p. 76) 

 

2.4 O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO ESCOLAR 

 

A propósito, sabe-se que o Processo de Ensino e Aprendizagem é um termo 

que concerne a práticas compartilhadas entre os professores e os alunos. Isso vai 

além do “ensino e aprendizagem”, pela transformação que esse processo 

proporciona aos sujeitos. Transformação essa, que muda a história de cada pessoa, 

que oportuniza conhecimentos, que torna o sujeito mais preparado e esclarecido, e 

que também oportuniza melhores condições para uma vida com dignidade. 

Com base em Paulo Freire (1996), não existe ensino sem aprendizagem. 

Freire procura explicar que vários professores da atualidade, precisam ter uma 

relação de integração de saberes com seu aluno, certos que o professor aprenderá 

à medida que ensina para seu aluno. Desse modo, o aprendizado e o ensinamento 

se encontram e ao espaço escolar torna-se mais completo, pois da mesma forma 

que se ensinou também se aprendeu por parte do aluno.  

Valorizar o conhecimento do aluno é um ponto chave para o processo de 

ensino e aprendizagem se fazer evidenciado nos âmbitos de ensino. Esse processo 

valoriza não somente os saberes do professor, mais também os saberes dos alunos. 

Em relação a isso, Chalita (2001, p.261-262) diz: 
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O aluno tem que ser amado, respeitado e valorizado. O aluno não é uma 
tábua rasa, sem nada, em que todas as informações são jogadas. Não é um 
carrinho vazio de supermercado em que alguém coloca o que bem entende, 
e o carrinho vai aguentando tudo o que nele é jogado. Ao contrário, o aluno 
é um gigante que precisa ser despertado. Todo e qualquer aluno tem 
vocação para brilhar, em áreas distintas, de formas distintas, mas é um ser 
humano e como tal possui inteligência, potencial; se não for destruído pelos 
maus educadores, poderá produzir, crescer e construir caminhos de 
equilíbrio, de felicidade. (...) A sala de aula é um espaço sagrado em que o 
aluno merece ser valorizado e incensado pelo afeto e pelo saber. 

 

Então, o processo de ensino e aprendizagem potencializa o aluno frente ao 

seu professor. Ser respeitado, ouvido, valorizado, compreendido faz com quer o 

sujeito aluno se perceba como um agente fundamental desse processo. O ensino se 

faz sentido quando o aprendizado se faz realizado e certamente isso flui com mais 

intensidade quando o aluno se torna integrante desse processo por parte do 

educador. Diante disso, Freire (2005, p.79) justifica: 

 
[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 
que os „argumentos de autoridade‟ já não valem. Em que, para ser-se, 
funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades 
e não contra elas. 

 

Entende-se que no contexto educativo a relação entre professor e aluno deve 

ter o ponto de vista da ética e do respeito entre os dois envolvidos. O educando 

aprende com o professor e o educador da mesma forma. A valorização dos saberes, 

levando em consideração o contexto social de cada sujeito, deve fazer parte dos 

processos educativos. Tanto educadores como educandos, compreendendo-se 

como pessoas da produção do saber, percebam-se que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas gerar as possibilidades no intuito de uma produção ou 

construção social do sujeito aluno. 

Diante das reflexões de Paulo Freire, faz-se interessante o pensamento de 

MIzukami (1986) sobre o papel do professor frente ao ensino e a aprendizagem, 

uma vez que ele reflete que os professores assumem várias posturas frente ao 

trabalho pedagógico, no entanto, estas direcionam a caminhos diferenciados. Nesse 

sentido, o autor (1986, p. 31-32) complementa: 

 
O professor é um planejador do ensino e da aprendizagem que trabalha no 
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sentido de dar maior produtividade, eficiência e eficácia ao processo, 
maximizando o desempenho do aluno. O professor, como um analista do 
processo, procurava criar ambientes favoráveis de forma a aumentar a 
chance de repetição das respostas aprendidas e de atender as expectativas 
de seu professor. 

 

Está no trabalho pedagógico do professor, potencializar o processo de ensino 

e de aprendizagem proporcionando caminhos para que esse processo se torne 

significativo na vida tanto do professor quanto do seu aluno. É possível entender que 

o ensino passa a ter um maior resultado quando a aprendizagem se torna real na 

vida dos que buscam conhecimento. Por isso que é muito importante observar, e ao 

mesmo tempo refletir nos caminhos pedagógicos que se usa para que o ensino e a 

aprendizagem se concretizem. 

Diante do que foi exposto, é possível compreender que o processo de ensino 

e aprendizagem é uma ação integrada. Sendo assim, para que ocorra o ensino, 

precisa-se do aprendizado. Não pode ocorrer ensino sem aprendizado, um 

complementa o outro, um deixa o outro mais fortalecido. Nessa perspectiva, 

Cordeiro (2007, p.21) explica: 

 
Quando narramos um acontecimento numa roda de amigos ou quando a 
mãe relata aos filhos o seu dia de trabalho na hora do jantar, não há 
intenção do falante de produzir uma aprendizagem nos seus ouvintes. Já no 
ensino, todas as atividades são concebidas e planejadas em função desse 
objetivo. Portanto, a compreensão do conceito de ensino só pode ser feita 
em referência ao conceito de aprendizagem.  

 

Portanto, compreende-se o ensino, quando o aprendizado se torna percebido 

e real, nesse sentido, o conhecimento é gerado pelos saberes que se aprende. É por 

meio do ensino que se pode entender, ampliar e habitar vários mundos com seus 

saberes, passando a desfrutar todos os benefícios que o ensino proporciona. Até 

porque, é percebido que o ensino é inesgotável, não se mede, não se consegue 

enxergar diante de toda sua amplitude, pluralidade e riqueza, nessa ideia, as 

pessoas passam a ter diferentes necessidades de aprendizagem, o que requer 

novas formas de ensino. 

Nesse sentido, Pimenta e Carvalho (2008, p.3) pontuam que: 

 
[...] podemos perceber que, como ser inacabado, com diferentes 
necessidades e condições de aprendizagens, as pessoas são diferentes e 
aprendem de forma diferente, inclusive com interesses de aprendizagens 
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diferentes, o que inviabiliza um único método de aprendizagem. Porém, à 
escola cabe o processo de educação formal, ou seja, aquela requerida para 
seguir nos processos formais do mercado de trabalho. 

 

Dessa maneira, o arcabouço de Pimenta e Carvalho converge com o de 

Paulo freire, uma vez que ele defende que não existe saberes mais ou saberes 

menos, há saberem diferentes. Mais do que a consciência de existir saberes 

diferentes, mas a necessidade de valorizar seu lugar e suas demandas, provoca nos 

movimentos sociais do campo desafios e reflexões ainda maiores e peculiar sobre 

ensino e aprendizagem de alguma forma na vida dos sujeitos. Neste sentido, a 

dimensão educativa da extensão rural para uma formação emancipatória se coloca 

enquanto possibilidade a se elaborar e apropriar. 

 

2.5 O CONCEITO DE EXTENSÃO RURAL SEUS PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS 

NA PERSPECTIVA EDUCACIONAL 

 

Como o presente trabalho é voltado para a Extensão Rural, em uma Escola 

localizada em um Assentamento de Trabalhadores Rurais Sem Terra na Região 

Salitre, é importante perceber o que é Extensão Rural e seu papel frente às 

comunidades Rurais e educacionais. 

Segundo Peixoto (2008), as atividades de Extensão Rural no Brasil foram 

estabelecidas nacionalmente há muitos anos. O autor fala que este tema está em 

contínua e em permanente discussão, tanto nos espaços acadêmicos quanto entre 

aqueles que formulam as políticas púbicas, e ainda entre os extensionistas, e os 

movimentos sociais do campo. 

Em relação ao processo histórico, Peixoto (2008, p.7) problematiza as 

continuidades e descontinuidade sobre a circulação de saberes agrícolas desde a 

Antiguidade Ocidental ao período contemporâneo: 

 
Embora as ações extensionistas estejam registradas na história da 
Antiguidade, contemporaneamente o termo teve origem na extensão 
praticada pelas universidades inglesas na segunda metade do século XIX. 
No início do século XX, a criação do serviço cooperativo de extensão rural 
dos Estados Unidos, estruturado com a participação de universidades 
americanas, conhecidas como land-grant colleges, consolidou naquele país, 
pela primeira vez na História, uma forma institucionalizada de extensão 
rural. 
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Atividades com similaridades à Extensão Rural estão presentes na história da 

humanidade há muito tempo, mas há que atentar para as distinções de forma e 

conteúdo, na medida em que Extensão Rural não se limita à difusão de técnicas ou 

à assistência técnica. Segundo esse mesmo autor, a Extensão Rural pode ser 

discutida e definida por três formas diferentes, como: Processo, Instituição e Política. 

E isso está ligado às dimensões educacionais. Desse modo em relação ao 

processo, o autor diz: 

 

 “Como processo, extensão rural significaria, num sentido literal, o ato de 
estender, levar ou transmitir conhecimentos de sua fonte geradora ao 
receptor final, o público rural. Todavia, como processo, em um sentido 
amplo e atualmente mais aceito, extensão rural pode ser entendida como 
um processo educativo de comunicação de conhecimentos de qualquer 
natureza, sejam conhecimentos técnicos ou não. Neste caso, a extensão 
rural difere conceitualmente da assistência técnica pelo fato de que esta não 
tem, necessariamente, um caráter educativo, pois visa somente resolver 
problemas específicos, pontuais, sem capacitar o produtor rural.” (p.7). 

 

É possível compreender que as práticas extensionistas remetem à 

compreensão de práticas educativas, porque em tese, extensão é proporcionar 

conhecimento, gerar saberes. Na sua essência, percebe-se que as atividades da 

Extensão Rural são educacionais. Ou seja, a Extensão Rural está diretamente ligada 

às praticas educativas e pedagógicas, uma vez que reflete ao que os âmbitos de 

ensino fazem, potencializando os sujeitos. 

Mais explicitamente, Silva (2017) procura ressaltar a ideia de Extensão Rural 

na perspectiva de uma educação popular. Nessa abordagem, Extensão Rural reflete 

essa perspectiva, uma vez que direciona as camadas populares, aos grupos, as 

comunidades, aos movimentos ou segmentos sociais.  

Segundo Silva (2017), pensar a Extensão Rural na perspectiva de educação 

popular significa promover autonomias às famílias e coletivos, bem como o 

empoderamento. E isso a educação procura gerar nos sujeitos, seja na vida 

profissional ou educacional. Em relação a esse entendimento, essa mesma autora, 

reforça que a pedagogia popular de Paulo Freire, voltado para o campo 

extensionista procura advertir com diálogo, com o saber popular, com a autonomia e 

com emancipação e trabalho. 

No que concerne em entender à Extensão Rural como Instituição, Peixoto 



29 
 

(2008) ressalta: 

 
Como instituição ou organização, frequentemente encontrarmos textos 
dizendo, por exemplo, que “a extensão rural desempenha nos estados um 
papel importante no processo de desenvolvimento dos pequenos 
produtores”. Aqui “a extensão rural” refere-se às organizações estatais dos 
estados, prestadoras dos serviços de Ater. A expressão “extensão rural” é 
entendida, neste caso, como a instituição, entidade ou organização pública 
prestadora de serviços de Ater nos estados, cuja origem e história serão 
abordadas na seção seguinte deste texto (PEIXOTO, 2008, p.10) 

 

Nota-se, que além de ter um caráter educativo e de comunicação, a Extensão 

Rural costuma ser vista como conjunto de atividades onde se presta serviços a 

Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER. Então, entende-se que o objetivo da 

Extensão Rural é oferecer as condições necessárias e institucionais para as 

comunidades, a fim de atender as necessidades que as comunidades possuem. 

Nas abordagens que definem a Extensão Rural como Política, Peixoto, por 

exemplo, explica que: 

 

Ainda em relação ao terceiro sentido do termo, há uma relação entre a 
política e o modelo de extensão rural resultante, adotado por um país, e as 
estruturas institucionais que se consolidam. Conforme uma ou outra forma 
de prestação do serviço seja privilegiada (pelo Estado e/ou pela sociedade) 
é possível identificar, em linhas gerais, o modelo adotado, que pode ser 
público ou privado, pago ou gratuito. Nesse sentido, quatro modelos básicos 
podem coexistir: público e gratuito; público e pago; privado e gratuito; e 
privado e pago. No Brasil privilegiou-se, ao longo do tempo, o primeiro 
modelo (público e gratuito), hoje direcionado prioritariamente para os 
agricultores familiares e exercido pelas instituições estaduais de Ater. 
(PEIXOTO, 2008, p.12) 

 

 A Extensão Rural de fato tem o sentido educacional, mais também político e 

institucional. Porque se observa que as ações extensionistas foram fortemente 

estatais ao longo de sua história. Nesse sentido, diversos órgãos do Governo, 

direcionam ações para as práticas extensionistas. Assim, a Extensão Rural pode se 

constituir em sua amplitude de sentidos e ações, ou seja, em suas práticas e ações 

educativas, institucionais e politicas no campo. 

A partir dessa abordagem compreensiva da Extensão Rural, forja-se uma 

concepção bastante particular do que seja o extensionista. Por exemplo, Belém 

(2015, p.27), define quem é o extensionista numa perspectiva multidisciplinar: 
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[...] profissional que desenvolve um trabalho de assistência técnica e 
extensão rural, assim como promove o desenvolvimento rural. É uma 
profissão não regulamentada que pode ser exercida por profissionais de 
diversas áreas do conhecimento tais como: agrônomos(as), zootecnistas, 
veterinários(as), antropólogos(as), engenheiros(as) florestais, técnicos(as) 
em agropecuária, pedagogos(as), profissionais do serviço social, 
biólogos(as), dentre outros. Partindo do conceito de desenvolvimento rural, 
pode-se inferir que o rural é multidisciplinar, assim as mais variadas áreas 
do conhecimento podem ser mobilizadas para a ação extensionista.  

 

Teoricamente, dessa forma, qualquer profissional poderá se engajar, formar e 

direcionar seus trabalhos para o trabalho extensionista. O conhecimento de várias 

áreas profissionais possibilita uma amplitude educativa de conhecimentos. Desse 

modo, seria de grande contribuição a abordagem interdisciplinar para a Extensão 

Rural, para melhor atender as populações do campo. Multidisciplinaridade ou 

interdisciplinaridade, porém, muitas vezes idealizada, mas nem sempre vertida em 

prática. 

A propósito, Ruas (2006), fala que um dos obstáculos da atualidade em 

relação à Extensão Rural Contemporânea é a concepção de uma prática leitora do 

contexto presente e dos processos metodológicos. Uma proposição para reformular 

a ação da Extensão Rural com as metodologias de planejamentos participativos e 

gestão social, precisa concretizar a construção interdisciplinar das políticas públicas. 

Assim sendo, novamente é oportuno trazer as reflexões de Paulo Freire 

(2015), explicita em seu livro Extensão ou Comunicação? Nesse sentido, Freire 

ajuda a problematizar “extensão” com bastante amplitude. Ele ajuda a perceber que 

esse termo tem diversos significados, sendo polissêmico sem uma unívoca 

concepção. 

Paulo Freire se questiona e diferencia quando há apenas de transmissão de 

um saber que é posto e aceito sem nenhum questionamento real e contextual de 

quando acontece a comunicação, proporcionada quando a troca de conhecimentos 

entre os sujeitos envolvidos acontece. 

Frente a isso, Freire torna possível perceber que o que torna os sujeitos mais 

críticos, é de fato, a comunicação e não a extensão (dentro daquela problematização 

e significação, ressalte-se). Frente a isso, Freire (2015, p. 20), afirma: “o sentido do 

termo extensão, neste último contexto constitui o objeto do nosso estudo. (...), o 

termo extensão se encontra em relação significativa com transmissão, entrega, 
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doação, messianismo, mecanismo, invasão cultural, manipulação, etc”.  

Complementando esse pensamento em relação ao termo Extensão, ele 

prossegue afirmando que essas concepções inibem o real significado da Extensão 

Rural, que se realiza em seus fundamentos e em suas práticas como algo que 

proporciona mudanças de mentalidade e atitudes das pessoas do rural, ou seja, o 

desenvolvimento autônomo da ruralidade. Nesse diapasão, Freire (2015, p.22), 

prossegue:  

 
E todos estes termos envolvem ações que, transformando o homem em 
quase “coisa”, o negam como um ser de transformação do mundo. Além de 
negar, como veremos a formação e constituição do conhecimento autêntico. 
Além de negar a ação e a reflexão verdadeiras àqueles que são objetos de 
tais ações. (...) desta análise depreende, claramente, que o conceito de 
extensão não corresponde a um que-fazer libertador. 

 

Então, o homem crítico em exercício de suas ideias é o principal agente para 

que a Extensão Rural se sustente e se conceitue. Essa definição parte da ideia que 

não existe conhecimento isolado, por isso que Paulo Freire define como mais 

representativo, o termo comunicação como a real natureza das atividades de 

Extensão Rural. 

 

2.6 O SENTIDO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NA FORMAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

As problematizações acima põem em um patamar mais contextualizado a 

discussão sobre a Educação do Campo. Nesse sentido, Machado (2013) salienta 

que o objetivo da Educação do Campo, é valorizar a identidade cultural dos sujeitos 

que ali vivem. Nessa perspectiva a autora ressalta: 

 

(...) Por isso, os professores na dinâmica da educação do campo são 
considerados sujeitos em construção, assim como os alunos. No entanto, 
aos educadores é cabível a tarefa de perguntar-se quem são os sujeitos 
com os quais compartilham experiências de vida durante o ano letivo, haja 
vista que cada aluno tem sua identidade, sua história e o professor também. 
Por isso os professores devem perceber o quanto é importante assumir sua 
história para que então, possam descobrir a pessoa que está por trás do 
rosto de cada criança, jovem ou adulto, e então, conheçam sua história, 
respeitem suas diversidades e seus direitos (MACHADO, 2013, p, 18323). 
 

 

Então, espera-se que a Educação do Campo proporcione o fortalecimento e a 
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potencialização dos laços que as comunidades rurais têm com seu território, com os 

seus espaços de convívio, trabalho e sustento. Nessa ideia, os sujeitos devem se 

sentir tão cidadãos e portadores de direitos como os que moram em grandes centros 

urbanos.  

 Pode-se concluir com base nas flexões teóricas acima, que se criou uma 

expectativa de que a Educação do Campo tem a missão de mostrar a força cultural, 

ambiental e financeira de sua localidade. Através da Educação do Campo, os 

sujeitos devem desenvolver, nessa perspectiva, o sentimento de pertencimento, de 

amor por sua terra, passam a se sentirem construtores da realidade em que vivem. 

Com a concretização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 (LDB) de 

20 de Dezembro de 1996, tem-se uma definição, a Educação do Campo passa a ser 

compreendida como àquela que ocorre nos âmbitos de ensino situados nas áreas 

rurais. Nisso, observa-se que essa Lei apresenta uma caracterização, ou seja, uma 

definição oficial sobre a Educação do Campo. Nesse sentido a Lei ressalta: 

 
(...) Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos 
curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos 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, 
1996, Art. 28). 
 

Nessa perspectiva, Leite (1999) considera que essa LDB representa uma 

vitória para o movimento da Educação do Campo, uma vez que reconhece que é 

preciso desenvolver uma estrutura metodológica própria para se trabalhar Educação 

do Campo, em especial em sua dimensão didática. 

Segundo Machado (2013) a Educação do Campo é resultado da luta de 

diversos movimentos sociais com ligação ao campo, por isso, quando se discute 

Educação do Campo, é preciso ter em vista os muitos coletivos e organizações que 

atuaram para que esse tipo de educação de ser uma realidade. Nesse sentido, 

complementando o que Machado diz, Souza assevera (2008) em seu artigo: 

Educação do campo: “Políticas, Práticas Pedagógicas e Produção Científica”, 

defende: 

 
A educação do campo tem conquistado lugar na agenda política nas 
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instâncias municipal, estadual e federal nos últimos anos. Fruto das 
demandas dos movimentos e organizações sociais dos trabalhadores rurais, 
a educação do campo expressa uma nova concepção quanto ao campo, o 
camponês ou o trabalhador rural, fortalecendo o caráter de classe nas lutas 
em torno da educação. (SOUZA, 2008, p.1090). 

 

Desse modo, a partir dessa autora podemos ressaltar que o campo não é 

somente o contrário do espaço urbano, mas sim, um meio de várias possibilidades e 

realidades com força e dinâmica própria. Primeiramente ressalte-se que a Educação 

do Campo nasceu como mobilização e pressão dos movimentos sociais. Sobre isso, 

Machado (2013) procura complementar seus pensamentos ao que Caldart (2012) 

diz: 

 
 A Educação do Campo nasceu por uma política educacional para 
comunidades camponesas: nasceu da combinação das lutas dos Sem Terra 
pela implantação de escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária com as 
lutas de resistência de inúmeras organizações e comunidades camponesas 
para não perder suas escolas, suas experiências de educação, suas 
comunidades, seu território, sua identidade (CALDART, 2012, p.15). 

 

Podemos entender, por conseguinte, que a Educação do Campo objetiva a 

valorização dos seus territórios. E isso é muito fundamental, uma vez que essa ideia 

de educação, não somente diferencia da educação dos centros urbanos, mas o 

torna uma educação voltada para a identidade territorial do homem do campo. 

Nesse sentido, a Educação do Campo se torna contextualizada com a realidade 

social de seus habitantes. 

As discussões sobre a Educação do Campo começam a ser particularmente 

fortalecidas a partir dos debates e bandeiras que o MST defendeu em seus 

encontros (SOUZA, 2008): 

 
As discussões sobre educação do campo foram fortalecidas a partir das 
experiências do MST, em especial na organização dos espaços públicos, 
como o I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (1997) e a I 
Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo (1998). Na 
década de 1990, vários estados organizaram projetos de Educação de 
Jovens e Adultos, acumulando experiências para a elaboração do Programa 
Nacional da Educação na Reforma Agrária (1998). 
 

A Educação do Campo se constituiu em meio a um ambiente de lutas e 

reivindicações por movimentos de trabalhadores que através dos espaços de 

debates e de formações políticas pautaram e consolidaram uma política pública para 
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o Campo. E isso fortaleceu a luta pelo direito à educação e a valorização das 

experiências e lutas educativas do MST, sob essa perspectiva de Educação do 

Campo. 

Faz-se necessário destacar também, a contribuição do PRONERA em relação 

a projetos e atividades direcionados para o fortalecimento da Educação do Campo. 

Em relação a isso, Souza (2008) lembra: 

  

O Programa de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), oriundo das 
discussões desenvolvidas no I Encontro Nacional de Educadores da 
Reforma Agrária (ENERA) realizado em 1997, tem sido o principal programa 
destinado às parcerias de educação na reforma agrária. No PRONERA 
existem projetos de educação de jovens e adultos visando à alfabetização, 
escolarização e capacitação dos trabalhadores dos assentamentos da 
reforma agrária, além de projetos de formação inicial como a Pedagogia da 
Terra e a licenciatura em educação do campo. Existem projetos de 
formação continuada como a especialização lato sensu em educação do 
campo. Os cursos de Letras, História, Geografia e Agronomia também são 
desenvolvidos no contexto do PRONERA (SOUZA, 2008, p.1091). 
 

Corroborando com esse prisma, Lopes (2015) conclui que no PRONERA, 

para oferecer educação nos níveis de educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino 

médio, técnico, superior e pós-graduação ao trabalhador do campo, elaborou uma 

metodologia de ensino alternativa à estrutura formal de educação em particular por 

conta de ser voltada para a valorização da identidade territorial do campo. 

 
Assim, a exigência de uma política pública de Educação do Campo se 
insere na concepção do direito à educação como condição para a instituição 
de outros direitos e a sua efetivação somente se realiza no espaço público. 
Por essa razão, o Pronera é uma política pública executora das práticas e 
de reflexões teóricas da Educação do Campo, no âmbito do MDA/Incra, que 
tem como fundamento a formação humana como condição primordial e, 
como princípio, a possibilidade de todos tornarem-se protagonistas da sua 
história. (MDA/INCRA 2012, p.10). 
 

Portanto, pode-se compreender sobre a luz desses autores que tratam da 

Educação do campo, que muitas são as contribuições que a Educação do Campo 

proporciona aos seus sujeitos. De fato, ela representa uma concepção alternativa de 

educação, diferenciada e mais explicitamente engajada na emancipação do que a 

educação urbana, sob certo ponto de vista.  

Atente-se ao fato de que a Educação do Campo não somente se estabelece 

como algo diferenciado em si, mas como uma vertente pedagógica que busca a 
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garantia da preservação e da autodeterminação dos valores, da natureza e 

percepções que os povos do campo construíram e constroem.  
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3. JUSTIFICATIVAS 

 

Voltando à introdução desse trabalho, onde indicamos como objetivo 

compreender sobre o Processo de formação escolar em Assentamento de 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, recordo novamente a formação de minha 

curiosidade sobre o trabalho escolar no assentamento São Francisco, mesmo diante 

de tantos discursos desfavoráveis contra esse segmento, como por exemplo, 

chama-los de baderneiros e outros termos de natureza perjorativa, que visam 

desqualificar o MST. Muitos atribuem adjetivos que desmerecem a luta que o MST 

trava, não considerando que essas lutas objetivam direitos igualitários que todo 

cidadão merece. 

Aquela curiosidade começou a nascer observando o trabalho que um parente, 

professor de Geografia, realizava no Assentamento São Francisco, na Região 

Salitre. Nisso, sempre o perguntava como era o trabalho didático e metodológico 

que ele realizava em um Assentamento do MST. Eu achava que o MST só se 

concentrava em suas lutas por questões agrárias. 

Conversando com meu parente professor de Geografia, percebi que as lutas 

travadas pelo MST, não são apenas por questões fundiárias em si, mas também por 

educação de qualidade para sua comunidade. Dessa forma foi se formando em mim, 

numa problematização a partir do Programa de Extensão Rural, o interesse em 

saber como seria o processo de formação escolar em Assentamento de 

Trabalhadores Rurais Sem Terra e os impactos que esse processo gera para a 

comunidade. 

Fui notando que as lutas que o MST trava vão muito mais além do que pensa 

boa parte da sociedade. E trazer essa questão, do trabalho educativo que se realiza 

nessa comunidade, que objetiva o Processo de Formação Escolar para suas 

crianças pode ser de proveito para a Extensão Rural, entre outros, na medida em 

que pode proporcionar um entendimento para de que o processo educativo tem um 

lugar estratégico e um significado próprio no Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra. 

Já há um bom tempo que muito se fala no processo de formação, na relação 

do ato de aprender entre professor e aluno. Mas ainda há bastante espaço sobre 

olhares desse processo no contexto da Extensão Rural. Sabe-se que em boa parte 
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da nossa história da educação no Brasil, o professor era tido como aquele que 

detinha dos saberes, o conhecimento que os alunos possuíam quase ou nada era 

valorizado. 

Qualquer aluno, ao entrar numa escola, deve ser tratado como alguém que já 

possui uma bagagem de experiências e determinados valores construídos ao longo 

de sua vivência, isso é refletido nas palavras de Paulo Freire (2005), que postula 

que os saberes do sujeito aprendiz não devem ser desprestigiados, pelo contrário, 

devem ser valorizados. 

Dados os aspectos tratados nos capítulos anteriores, esta seção visa 

contextualizar a contribuição que uma análise descritiva do trabalho que a Escola 

Municipal Paulo Freire pode proporcionar ao campo da Extensão Rural. Nisso, 

buscou-se uma abordagem extensionista sobre o trabalho realizado na escola, 

priorizando a questão da Formação Escolar no contexto do Assentamento. Também 

se almejou apreender a importância do processo de Formação Escolar para os 

Trabalhadores Rurais Sem Terra do assentamento São Francisco. 

 A pesquisa focou o processo de formação escolar, sob o ambiente 

interdisciplinar relacionando os saberes dos teóricos com aqui apresentados. Nessa 

perspectiva, Fazenda, Varella e Almeida (2013), defendem que a 

interdisciplinaridade tem a finalidade de desenvolver as áreas do conhecimento 

associadas às práticas de ensino, pesquisa e cursos de cunho acadêmico, partindo 

da necessidade de organização curricular que articule diversas disciplinas. 

Na concepção de Moraes (1997), a interdisciplinaridade pode complementar e 

fortalecer a pesquisa para a contribuição de outras áreas, visando a consistências 

diferenciadas possíveis análises e resultados. Assim, o trabalhou seguiu com uma 

abordagem interdisciplinar, da mesma forma consolidando essa interdisciplinaridade 

na intervenção/extensão.  

Os sujeitos podem adquirir uma aprendizagem menos fragmentada e muito 

mais integrada diante de sua pesquisa. A respeito disso, Gadotti (2004), defende 

que a interdisciplinaridade tem a finalidade de garantir a construção e a integração 

de um conhecimento globalizante, abrindo as fronteiras das disciplinas. Para isso, 

integrar conteúdos é necessário, mas não seria suficiente. 

 Essas foram coordenadas que balizaram o interesse de compreender a 

importância que o processo de Formação Escolar gera para as famílias do 
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Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, localizado na Região Salitre, tendo 

em vista a Extensão Rural, por ser percebida na escola, uma Educação do Campo. 

A escola desse assentamento tem aproximadamente seis anos de existência. 

Esse assentamento abriga várias famílias que produzem melão, melancia, maracujá, 

banana e outras culturas. A escola é mantida pela Prefeitura Municipal de Juazeiro 

com estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Como é que uma escola inserida na zona rural, de trabalhadores Sem-Terra, 

vivencia os trabalhos pedagógicos em seu processo de Formação Escolar, em 

especial sua equipe escolar de coordenação e ensino em sala de aula? Qual a 

importância que esse processo pode gerar para tal comunidade? 

A escola foi uma luta e conquista dos assentados para garantir maior acesso 

ao direito da educação, proporcionando assim, a formação escolar inicial para as 

crianças de sua comunidade.  

Há diversas pesquisas que visam demonstrar a relevância da educação e em 

particular da escolarização para o MST. Nesse sentido é importante trazer para essa 

dissertação o que alguns autores vêm escrevendo para se ter uma breve exposição 

do estudo sobre educação no MST. Nessa perspectiva, Santos (2016), em sua 

dissertação, analisa o processo de estruturação do Setor de Educação do MST na 

região Sudoeste da Bahia, o autor relata e analisa as dificuldades, avanços e 

desafios desse processo educacional e comunidade do MST. 

Santos (2016) conclui em sua pesquisa que apesar dos avanços na 

construção e implementação das proposições de educação do MST na região 

Sudoeste da Bahia, há grandes embates e dificuldades para a implantação de uma 

proposta genuinamente sincronizada às demandas do movimento social. 

Para Baldi e Orso (2013), em seu artigo, também analisa a educação escolar 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, os autores refletem acerca do 

MST, resgatando sua história e compreendendo a importância de seu processo de 

educação, tanto para o próprio movimento, como para a sociedade, onde destacam 

a luta pela transformação para melhoria da condição de vida das pessoas. 

Baldi e Orso (2013) concluem que ainda que o MST não consiga colocar em 

prática tudo o que está proposto em seus documentos oficiais, ponderam que a 

criticidade com que esses documentos foram formulados é diferente dos 

documentos das demais escolas. 
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D‟Agostini (2009) em sua tese de doutorado que objetivou estudos sobre a 

proposta educacional do MST, analisou e problematizou as proposições desse 

âmbito do movimento social dentro do contexto educacional brasileiro, enfatizando 

os anos 1990. Diante disso a autora afirma em seus estudos que desde essa época 

que o MST tem desenvolvido um movimento de educação de classe que mais 

oferece resistência às políticas educacionais neoliberais. Isso se tanto a partir de 

seus princípios, quanto de suas práticas pedagógicas e em especial sua capacidade 

de exercer pressão política. A autora adverte que a luta por uma educação ou 

pedagogia voltada para o MST tem se constituído em forte contraponto às politicas 

educacionais neoliberais. 

Sendo assim, através desses pesquisadores visualiza-se a par desse 

protagonismo uma gama de dificuldades para a implementação educacional pautada 

para a emancipação como proposto nas escolas do MST. O que se observa nesses 

autores, que estudam a temática é a prevalência de propostas “gerais” pelo Estado, 

propostas direcionadas para o “todo”, sem a devida contextualização para as 

diferentes realidades.  

Será que esse problema encontrado por esses autores também acontece no 

assentamento São Francisco? Há dificuldades na implementação da proposta 

pedagógica para a escola do assentamento?  

É a partir dessa problematização que se busca obter essas respostas, bem 

como a proposição de realizar um documentário de curta metragem no que tange à 

Formação Escolar de crianças e jovens, filhos de Trabalhadores Rurais do MST 

realizados na Escola Municipal Paulo Freire, levando em consideração a importância 

do ensino educacional que se realiza no Assentamento, bem como a formação 

escolar se integra em maior ou menor medida às bandeiras defendidas por esse 

segmento da sociedade.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Analisar as percepções da equipe escolar da Unidade de Ensino Paulo Freire 

sobre como ela desenvolve seus trabalhos pedagógicos de formação escolar junto 

aos alunos no contexto do Assentamento São Francisco do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e suas relações com as dinâmicas da 

Secretaria de Educação de Juazeiro.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Analisar as percepções de pais assentados e gestores da escola sobre os 

impactos sociais, políticos, econômicos e culturais que o processo de 

formação tem para as famílias dos educandos da Escola Paulo Freire. 

 Identificar os processos de contextualização a partir da relação entre os 

aspectos socioculturais, econômicos e ambientais do assentamento com o 

planejamento escolar e processo formativos escolar. 

 Produzir um documentário audiovisual de curta metragem evidenciando o 

processo de formação escolar que a escola oferece para seus educandos. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nesta seção se apresentam a metodologia da pesquisa, a caracterização dos 

ambientes, o objeto de estudo e os sujeitos que foram elementos da investigação 

para um maior entendimento dos caminhos metodológicos que balizaram esta 

dissertação. 

 

5.1 METODOLOGIAS DE PESQUISA 

 

Atentando aos caminhos metodológicos e suas classificações, quanto à 

natureza da pesquisa, esta se enquadra como pesquisa aplicada. Isso se justifica 

conquanto para Engel e Silveira (2009, p.35), esse tipo de pesquisa, “objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. 

Envolve verdades e interesses locais”.  

De fato, foi nesse propósito que a pesquisa se desenvolveu, uma vez que se 

analisando e percebendo o trabalho que a Escola Paulo Freire vem realizando, em 

relação à formação escolar dos filhos dos assentados, no sentido de proporcionar 

uma reflexão sobre as ações que a escola vem realizando, para possíveis mudanças 

ou fortalecimento dos trabalhos. 

Convergindo nesse entendimento, Nascimento (2016) explica que a pesquisa 

aplicada é destinada à geração de conhecimento para solução de problemas 

específicos, é direcionada ao entendimento de uma determinada realidade para 

aplicação prática em situação particular. 

Quanto à abordagem, a pesquisa será essencialmente qualitativa. O trabalho 

se consolidou tendo como foco a interpretação dos participantes envolvidos, dando 

ênfase na subjetividade sem deixar de considerar os aspectos da objetividade, 

procurando enfatizar o entendimento dos sujeitos sobre as questões tratadas. 

A abordagem adotada é justificada por se entender que a pesquisa qualitativa 

tem no ambiente social, no caso, espaços no assentamento, sua fonte direta de 

informações e o pesquisador como seu principal mediador. Em relação a isso, Engel 

e Silveira (2009) salienta: 

 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 
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mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem 
qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de 
pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua 
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. (ENGEL, 
SILVEIRA, 2009, p.31)  

 

As reflexões de autores como Rosental, Frémontier-Murphy (2001) ajudam 

também a justificar a abordagem da pesquisa adotada, uma vez que ambos 

entendem que a pesquisa qualitativa descreve a complexidade de determinado 

problema, oferecendo bases teóricas e empíricas para compreender e classificar os 

processos dinâmicos vividos nos grupos, contribuindo no processo de mudança, 

possibilitando o entendimento das problemáticas. Nesse aspecto, Engel e Silveira 

(2009) explica: 

 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão 
das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; 
observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; 
respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos 
investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de 
resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 
defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências (ENGEL, 
SILVEIRA, 2009, p.32).  

 

A pesquisa se desenrolou através do contato direto do pesquisador com o 

ambiente do espaço escolar e a situação investigada, através de um trabalho de 

campo. Nessa perspectiva, na sua relação com o referencial bibliográfico, pode-se 

entender a exemplo de Fonseca (2002), a pesquisa em campo teve um olhar para 

uma perspectiva qualitativa em diálogo contínuo com as pessoas e perene 

interlocução com os referenciais bibliográficos.  

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PESQUISA 

 

A realização desse trabalho teve como principal espaço de análise a Escola 

Municipal Paulo Freire Maria, localizada no Assentamento São Francisco – Distrito 

de Junco, no sertão da Bahia, na cidade de Juazeiro, região do Salitre. Esse 

assentamento também está localizado a aproximadamente de 12 quilômetros de 
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Sobradinho, Bahia. 

Segundo os moradores, juntamente com a equipe gestora da escola, esse 

assentamento passou sua fase de acampamento de julho de 1999 a setembro de 

2001. Nessa compreensão desde setembro de 2001 elevou-se a categoria de 

Assentamento, e desde então vem se organizando, transformando em uma 

comunidade que investe na agricultura familiar. 

A escola foi conseguindo, ao longo de sua criação, estruturas físicas mais 

adequadas ao ensino público e de qualidade, na medida em que o assentamento se 

empenhou em obter ensino público e plural em sua comunidade. Observando essa 

estrutura física, foram analisados os cômodos da escola, pinturas, equipamentos e 

materiais de auxilio pedagógico, condições de limpeza e ambiências de cada sala de 

aula. 

A escola possui quatro salas de aulas que funcionam em regime 

multisseriado. Além disso, conta uma sala que funciona a secretaria e a sala da 

gestão escolar, uma cozinha, dois banheiros, uma sala para professores, e um pátio 

na área externa da escola, onde os alunos realizam suas atividades recreativas. 

Todas as salas de aulas são climatizadas, que segundo informações da 

Secretária de Educação de Juazeiro, é a primeira escola climatizada da Bahia em 

assentamento, possibilitando maior conforto para os alunos e equipe de trabalho da 

escola, e uma melhor condição para o processo escolar e formativo dos pequenos 

assentados do São Francisco. 

Neste contexto, o público assistido pela Unidade Escolar caracteriza-se por 

famílias de baixa renda, constituídos principalmente por indivíduos com pouca 

escolaridade e até mesmo não alfabetizados. Diante desse contexto muitos pais de 

alunos desenvolvem suas atividades de trabalho através das atividades agrícolas 

que realizam no assentamento. Sendo assim, as origens das famílias estão na 

agricultura familiar. Muitas dessas famílias plantam e cultiva mandioca, batata, 

melancia, manga, melão, e hortaliças de modo geral. 

Dentro desse cenário, a escola pode assumir o papel em desenvolver no 

educando a capacidade de ampliar sua visão de mundo, dentro de um processo 

onde o mesmo desenvolve seus potencias e preparando-se para a vida social num 

prisma integral. 

Quando se baseiam na constante melhoria da qualidade do ensino em 
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diálogo com as vivências, as experiências do aluno e sua identidade cultural, as 

escolas tem maior probabilidade de proporcionar uma forma pedagógica 

fundamentada no desenvolvimento integral do aluno, isto é, nos seus aspectos 

físicos, intelectual e afetivo, colabora com a sua formação crítica enquanto cidadão. 

As conversas iniciais indicavam um engajamento da equipe da escola nessa 

perspectiva, melhor compreendida com a realização da pesquisa. 

 

 

5.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Voltando ao princípio, foi observando o desenvolver do trabalho de um 

parente frente a uma escola do MST que se provocou uma primeira curiosidade 

depois transformada em interesse em desenvolver uma pesquisa na zona rural, e 

mais especialmente nasceu o interesse em compreender o processo de formação 

escolar das crianças dos filhos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no 

Assentamento São Francisco. 

Foram realizadas no decorrer da pesquisa três visitas para o assentamento. 

Viagens com certas dificuldades, por se tratar de uma comunidade distante do 

centro da cidade e por precisar de ajuda para chegar até a localidade, em particular 

na primeira oportunidade, pois não se conhecia o caminho para o assentamento. 

A primeira visita foi para conversar com os responsáveis presentes, 

apresentar o projeto e uma primeira observação sobre como se dava a relação entre 

escola e assentamento. A segunda visita teve como prioridade observar o 

desenvolver dos trabalhos da escola, conversar com as professoras e equipe 

gestora, aplicar os instrumentos de pesquisa para a coleta de dados. A terceira, já 

foi diferente. Ainda que mais uma vez tenham sido feitas conversas com a equipe da 

escola, também houve as gravações de entrevistas e filmagens para o documentário 

com os sujeitos da pesquisa anunciados. Todas as visitas se deram durante todo o 

turno matutino, a começar do inicio dos trabalhos da escola, que era de 07h:30. 

Foram usados questionários, entrevistas, conversas e observações dos trabalhos. 

Em relação às entrevistas semiestruturada, atentamos à proposição de 

Lakatos e Marconi (2003) que entendem que na entrevista semiestruturada, 

diferente do que acontece com a entrevista estruturada, o entrevistador ao mesmo 
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tempo em que tem eixos deixa o colaborador à vontade em relação com sua fala, ou 

seja, são livres para compartilhar e organizar suas ideias conforme achar melhor. 

Assim, pode se alcançar um maior horizonte de uma dada questão. 

Sobre os questionários, que foram também aplicados às professoras, 

gestoras, e representante de pais de alunos, Cervo & Bervian (2002, p. 48), 

postulam que: 

 
 “O questionário, refere-se a um meio de obter respostas às questões por 
uma fórmula que o próprio informante preenche”. Ele pode conter perguntas 
abertas e/ou fechadas. As abertas possibilitam respostas mais ricas e 
variadas e as fechadas maior facilidade na tabulação e análise dos dados. 
 
 

Foram importantes também, conversas informais entre os sujeitos da 

pesquisa, que contribuíram para aproximar pesquisador e colaboradores, bem como 

apresentou elementos para uma primeira cartografia do que é representativo para 

eles. As conversas preliminares, numa dinâmica mais descontraída deixaram os 

sujeitos da pesquisa mais à vontade diante de algumas informações necessárias. 

Essas conversas foram importantes para iniciar e desenvolver a identificação dos 

objetivos sociais e pedagógicos, dos conteúdos, das abordagens de ensino e 

aprendizagem, recursos e avaliação que a escola realiza. Para isso a participação 

das professoras foi essencial. 

Foi possível conhecer melhor os aspectos socioculturais, econômicos e 

ambientais do assentamento através da contextualização realizada nas conversas 

com a gestora, a coordenadora e os pais. Contamos com a colaboração de toda a 

equipe da Escola Municipal Paulo Freire, e de representantes de pais de alunos. 

Foram: a professora do infantil, do primeiro, segundo e terceiro ano, a professora do 

quarto e quinto ano. Todas trabalham em salas multisseriadas.  

Além delas, obteve-se a colaboração da gestora da escola, da coordenadora 

escolar e pais de alunos. A participação do secretário foi também indispensável para 

obter dados do processo de ensino e aprendizagem realizado pela escola. Todos 

esses sujeitos anunciados colaboraram perante as perguntas, questionários, 

conversas e observações de seus materiais.  

Mesmo com essa recepção, simpatia e colaboração, as professoras algumas 

vezes demostraram certa timidez. Não era comum até então um pesquisador chegar 

a seu local de trabalho e realizar esse tipo de pesquisa proposto por essa 
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dissertação de mestrado. 

Por sua vez, a gestora e a coordenadora pedagógica não demonstraram 

qualquer desconforto, muito pelo contrário. Em todo o processo de pesquisa 

demostraram seu agrado em saber que sua escola se tornaria objeto de pesquisa de 

um Programa de Mestrado. Ambas já conheciam o mestrado em Extensão Rural da 

UNIASF e a forma que seus alunos trabalham. Dessa forma, ante esse 

conhecimento prévio se mostraram mais seguras e participativas. 

No que concerne aos representantes de pais dos alunos, que por sua vez 

foram dois, da mesma forma colaboraram com o trabalho. Uma apresentava mais 

segurança nos contatos. A outra tinha mais timidez, o que aparentava ser um receio 

maior. Talvez isso se explique porque a mesma nunca tinha passado por essa 

experiência de participar de uma pesquisa. Ainda assim, buscamos sempre respeitar 

e consideramos o tempo e o ritmo dos colaboradores. De modo que todos 

responderam a todas as perguntas referentes ao trabalho pedagógico referente à 

escola. 

Além desse diálogo um a um com a equipe de trabalho da escola e de 

representantes de pais de alunos, também analisamos as atividades pedagógicas 

das salas de aula, bem como acompanhamos uma reunião de planejamento da 

equipe pedagógica. Cartazes, atividades, ambiência, jogos, cantinhos pedagógicos, 

reuniões se constituíram em pautas para a escola que assim foram objeto de análise 

para se atender o objetivo dessa pesquisa. 

Tendo o direcionamento de perceber o entendimento dos pais dos alunos, 

das professoras, da gestora e da coordenadora, bem como os materiais analisados, 

através a coleta de dados, integramos as informações por meio de uma abordagem 

compreensiva dos sujeitos da pesquisa. 

Nesse sentido, a finalidade do documentário em curta metragem é de 

expressar o máximo possível na palavra das próprias colaboradoras suas 

compreensões acerca da história e cotidiano da Unidade de Ensino Paulo Freire. Na 

perspectiva de Ramos (2008), a natureza de um documentário está além do mero 

registro. 

Podemos afirmar que o documentário é uma narrativa basicamente 
composta por imagens-câmera, acompanhadas muitas vezes de imagens 
de animação, carregadas de ruídos, música e fala (mas, no início de sua 
história, mudas), para as quais olhamos (nós, espectadores) em busca de 
asserções sobre o mundo que nos é exterior, seja esse mundo coisa ou 
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pessoa. Em poucas palavras, documentário é uma narrativa com imagens-
câmera que estabelece asserções sobre o mundo, na medida em que haja 
um espectador que receba essa narrativa como asserção sobre o mundo. A 
natureza das imagens-câmera e, principalmente, a dimensão da tomada 
através da qual as imagens são constituídas determinam a singularidade da 
narrativa documentária em meio a outros enunciados assertivos, escritos ou 
falados. (RAMOS, 2008, p. 22).  
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6. DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Nessa seção sistematizamos informações através da: Observação da 

Estrutura Escolar; Observação do Processo de Ensino e Aprendizagem em Sala de 

Aula; Observação das Reuniões Pedagógicas da Unidade Escolar e; Socialização 

das Entrevistas e Questionários com os sujeitos da pesquisa. 

 

6.1 OBSERVAÇÃO DA ESTRUTURA ESCOLAR 

 

Ainda que não se constitua no principal interesse desse trabalho, é muito 

importante atentar para a dimensão física do espaço escolar. Ambientes mais 

adequados e mais equipados são diretamente proporcionais ao bom processo 

educativo dos alunos. Da mesma forma, também é importante atentar para a 

condição que essa escola possui, pelo fato de estar distante dos grandes centros 

urbanos, ainda assim vislumbrar que a estrutura física da Escola Municipal Paulo 

Freire não se distancia de outras escolas da rede municipal no centro urbano. 

A Escola Municipal Paulo Freire não está apenas localizada no Assentamento 

São Francisco, na região do Salitre. Ela está em meio a uma comunidade agrícola, 

em cujo histórico como Movimento Social local se destaca a luta por boas condições 

de vida, dentre eles, educação, saúde, infraestrutura e trabalho. 

A escola foi construída com a parceria da Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA 

e inaugurada no dia 22 de Setembro de 2012. A unidade se destacou por ser a 

primeira escola climatizada em um Assentamento na Bahia. Quando se fala nessa 

parceria, os colaboradores se referem que logo após a conquista da terra, já se 

pensou em construir a escola. Com isso, os assentados começaram a levantar os 

alicerces, logo em seguida, com reivindicações por parte da comunidade junto a 

Prefeitura de Juazeiro, o poder público investiu no restante da construção da escola. 

Atualmente, a escola segue uma base curricular proposta pela rede de ensino 

da cidade de Juazeiro, com a participação da coordenação do assentamento que 

busca pautar essa base curricular formal ante suas filosofias de mundo, de luta e de 

vida. Assim foi se estabelecendo a interação entre a prefeitura e a comunidade do 

MST. 
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Um aspecto marcante para a comunidade é que quando o ensino iniciou suas 

atividades escolares, isso aconteceu em barracões de lona. Passados alguns anos, 

elas passaram a funcionar em casas de taipas. Depois em um espaço de alvenaria 

cedido por um membro do Assentamento. Atualmente, a escola possui estruturas 

próprias, com instalações climatizadas, uma cozinha, uma sala para a direção 

escolar e secretária, quatro salas de aulas que funcionam de forma multisseriadas, 

dois banheiros, uma sala para professores, e um pátio na sua área externa, que 

serve para a recreação das crianças, oferecendo assim condições mais adequadas 

para promoção do ensino das crianças do Assentamento São Francisco. 

Muitos dos colaboradores entendem que a escola é uma conquista 

educacional de grande significado, pois faz parte de anos de lutas e reivindicações 

pela comunidade. Moradores afirmam que no dia seguinte à ocupação da terra, em 

Julho de 1999, se iniciou a construção da escola, e através de muitas lutas, se 

chegou ao que ela é hoje, uma Unidade de Ensino, digna de desempenhar o 

processo escolar como qualquer outra do município.  

Sendo assim, a escola presta assistência educacional a mais de 150 famílias 

que trabalham para produzir melão, melancia, maracujá, banana, goiaba entre 

outras culturas se organizando enquanto comunidade que investe na agricultura 

familiar.  

Neste contexto, segundo informação da equipe escolar, em especial a gestora 

e a coordenadora, o público assistido pela Unidade Escolar, caracteriza-se por 

famílias de baixa renda, constituída principalmente por indivíduos com nível de 

escolaridade inicial, incompleto ou sem escolaridade. Então, através de observações 

pelo assentamento e segundo informações dadas pelas professoras, a população 

vem concentrando suas atividades no cultivo e plantação voltada para a agricultura 

familiar. 

Dentro desse cenário, observou-se através dos planos de aulas das 

professoras, vivenciados na prática, e através da proposta curricular para cada ano 

de ensino, que a escola se propõe a assumir o papel de promover no educando a 

capacidade de ampliar sua visão de mundo, dentro de um processo de educação 

contextualizada.  

Foi possível perceber a orientação de educação contextualizada com base 

em particular nos cadernos de planos de aulas. Esses planos das professoras têm 
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que ser desenvolvidos todos os dias ou semanalmente e repassados para 

supervisão da coordenadora escolar, bem como posteriormente observados e 

acompanhados por essa mesma coordenadora. Esses planos de aulas refletem 

também a filosofia e as bandeiras defendidas pelo Assentamento de Trabalhadores 

Rurais Sem Terra, na perspectiva de uma educação do Campo. 

Segundo o corpo docente desta unidade as bandeiras defendidas pelo MST 

são as lutas pela terra, pela reforma agrária, por uma sociedade igualitária, sem 

explorados e exploradores, igualdade de gênero, democracia e educação pública de 

qualidade. Todas essas bandeiras e filosofia são contextualizadas nas vivências em 

salas de aula. 

 Então, nesse entendimento, e baseado na constante melhoria da qualidade 

do ensino, integrada com as experiências dos alunos e com sua identidade cultural, 

no que diz respeito às lutas e bandeiras defendidas pela sua comunidade, a escola 

se propõe a dialogar com as bases do pensamento educacional do MST, que 

segundo a gestora da escola, requer uma compreensão de suas bandeiras, que se 

traduz em uma intersecção juntamente ao currículo de ensino da Secretaria De 

Educação, e sua articulação nas práticas de sala de aula de acordo com os 

desenvolvimentos de atividades da escola. 

 

6.2 OBSERVAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Diante das visitas aos trabalhos pedagógicos realizados nas salas de aula da 

Unidade de Ensino, notou-se que a escola desempenha seu papel de acordo com a 

proposta pedagógica defendida pela Secretária de Educação de Juazeiro-BA em 

intersecção com os princípios das bandeiras e filosofias do MST.  

Como a escola faz parte da rede educacional da cidade de Juazeiro, logo ela 

segue uma determinação adotada para toda rede. As professoras procuram realizar 

um bom trabalho, tendo o desafio de integrar à proposta do município as bandeiras e 

demandas da realidade do assentamento.  

Nesse sentido, esta combinação não se dá sem dificuldades para as 

professoras integrarem esses dois universos. Elas desejam tornar um espaço 

escolar com valorização das vivencias do assentamento, ao mesmo tempo em que 
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elas gostariam de mais material para desenvolver melhor uma prática educacional 

contextualizada, com um olhar para a localidade da vivencia dos assentados. Diante 

disso, o que predomina é a proposta pedagógica uniformizada para todas as escolas 

da cidade de Juazeiro. 

A partir dessa dupla realidade curricular, nasceram as atividades que o corpo 

docente realiza. Diante disso, pôde-se perceber que o foco da escola é trabalhar o 

que a equipe considera como disciplinas bases: Português e Matemática, perante as 

multisséries que a escola possui. As salas multisseriadas são uma realidade e uma 

dificuldade que as professoras enfrentam no seu dia-a-dia.  

Com base nas professoras, ambas sentem dificuldades em inserir conteúdos. 

Elas selecionam conteúdos para ser ministrados, a fim de garantir o aprendizado 

para todos os alunos. De forma geral, as professoras escolhem assuntos da 

proposta pedagógica que toda rede faz uso. Essa proposta geral, contudo precisa 

ser apropriada mais sistematicamente ante os desafios concretos que uma sala de 

aula do campo passa, em especial em um assentamento, e em especial 

considerando com alunos de idade diferente e ano de ensino diferente, constituindo 

uma tarefa colossal para as professoras. 

Há grande inquietação em atender aquilo que propõe o ciclo de alfabetização 

estabelecido do primeiro ano ao segundo ano. Nessa circunstância, constatou-se a 

preocupação das professoras em fazer com que os alunos desses anos saiam lendo 

e escrevendo. Para isso muitas atividades de base alfabética foram incrementadas 

em sala de aula. Atividades estas, que visam fortalecer o desempenho na leitura e 

na escrita.  

Com relação a essas atividades, o que prevalece são as que estão na 

proposta do município, onde se faz o uso dos gêneros textuais para cada ano de 

ensino. Essa alfabetização se dá a partir desses gêneros textuais, tais como: receita, 

fábula, cordel, tirinhas, histórias em quadrinhos, carta do leitor, carta pessoal, texto 

de opinião e outras variedades de gêneros que estão inseridas na proposta.  

Umas das atividades que muito se trabalhou nessas salas de aula, foram os 

Gêneros Textuais que constam na Proposta Curricular do Município e os 

experimentos científicos.  As professoras acreditam que os gêneros textuais ajudam 

no processo de escrita e de leitura do aluno, como também, fortalece o seu senso 

crítico, uma vez que ambos aprendem a construir e entender as finalidades dos 
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gêneros textuais. Nesse sentido, percebeu-se que o trabalho com os Gêneros 

Textuais amplia a possibilidade de aprender, e até mesmo criando o interesse por 

eles, como por exemplo, o trabalho com o Gênero Textual receita, onde na prática, 

os alunos desenvolveram uma culinária que muito gostam como salada de fruta, 

inserida dentro desse contexto de letramento. 

Nessa perspectiva de trabalhar as atividades de base alfabética, de fortalecer 

a leitura e a escrita, com foco nos Gêneros Textuais as professoras do primeiro ao 

terceiro ano compõem o ciclo de alfabetização, realizando seus trabalhos frente aos 

seus alunos, procurando desenvolver suas atividades alinhadas à Proposta 

Curricular municipal e aquilo que a equipe gestora da escola procura apresentar. 

Em relação ao que se trabalhou no quarto e quinto ano, o empenho das 

professoras não se distancias das professoras do ciclo de alfabetização. As mesmas 

seguem a mesma perspectiva em se atentar ao que defende a Proposta Curricular. 

As atividades voltadas para a alfabetização eram mais intensas nos anos 

anteriores, mas mesmo assim, muitas atividades de base alfabética eram 

trabalhadas, principalmente para aqueles alunos que ainda possuíam dificuldades 

de aprendizagem. Em relação a isso, percebeu-se que no caderno de plano de aula 

das professoras, tinha um espaço destinado para aqueles alunos que apresentavam 

dificuldades de aprendizado. Nele, a professora passava a trabalhar com atividades 

diferenciadas de acordo com o nível alfabético que o aluno se encontrava.  

Em relação a esse caderno de plano das professoras, sempre tinha atividades 

voltadas para esses alunos, como forma de suprir a necessidade que o aluno 

apresentava. Essas atividades eram tidas como obrigatória por parte da Rede de 

Ensino de Juazeiro, e muito fiscalizada pela a coordenadora da escola. As 

professoras entendiam que elas eram importantes para que os alunos não se 

distanciassem do nível de aprendizado dos demais. 

Da mesma forma, as salas do quarto e quinto ano, trabalhavam o 

fortalecimento da leitura e escrita. Nessas salas as atividades voltadas para com que 

os alunos produzissem texto eram mais intensas. As professoras entendiam que ter 

autonomia na escrita e na leitura era muito importante após o ciclo de alfabetização 

que os alunos passaram. Com isso, a cobrança para com que os alunos 

produzissem texto é constante na escola.  

De forma igual aos outros anos de ensino, os alunos também trabalhavam na 
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perspectiva dos Gêneros Textuais. As professoras trabalhavam na ideia de que os 

alunos tinham que inserir no seu processo formativo o entendimento dos diversos 

Gêneros Textuais para a compreensão do mundo literário que se deparam no dia-a-

dia. Nesse entendimento, Gêneros como fábulas, carta pessoal, carta do leitor, 

cartão postal, cordel, conto de mistério e muitos outros, tinham na Proposta 

Curricular e eram planejados e trabalhados com os alunos. Diante desse objetivo, as 

professoras entendiam que o trabalho com esses Gêneros aprimoravam o nível de 

escrita, leitura e compreensão dos seus alunos. 

Diante do contexto apresentado a cima, outras atividades eram trabalhadas 

nas salas de aulas, todas voltadas para o fortalecimento da escrita e leitura. 

Importante salientar que as atividades de Ciências, Geografia, História e outras eram 

voltadas para interpretação textual. Nessa perspectiva, as professoras também 

entendiam que os alunos deveriam estar autônomos em compreensão e 

interpretação de texto, fator esse, que no entendimento das professoras era 

essencial no processo formativo dos alunos.  

As atividades leitoras eram também muito trabalhadas nas salas de aula. 

Todas as salas tinha um cartaz de acompanhamento de livros lidos para cada aluno. 

Diante disso, a professora colocava em exposição vários livros paradidáticos, e os 

alunos leriam o que mais tinha lhe chamado atenção. Terminado esse momento de 

leitura, algumas professoras trabalhavam a expressão oral dos alunos. Nesse 

momento eles teriam que relatar o que entenderam sobre o livro lido. No final, a 

professora marcava no cartaz se o aluno tinha gostado ou não do livro. 

Portanto, as atividades trabalhadas em sala de aula, eram vindas 

primeiramente da Proposta Curricular do Município, para que a partir daí as 

professoras entabulassem as diretrizes para que os alunos alcançassem as 

habilidades estabelecidas dentro daquela programação geral.  

Conquanto seja óbvia a necessidade da existência de uma política 

pedagógica geral da Secretaria de Educação de Juazeiro válida para todas as 

escolas, o núcleo por vezes se converte em totalidade, e a inserção dos temas, 

visões de mundo, experiências e demandas que pautam o dia a dia do 

assentamento nessas atividades de leitura corriam o risco de secundarização ou 

mesmo esquecimento. Noutras palavras, ponderava no decorrer da pesquisa em 

que medida as expectativas e demandas do movimento social, razão de ser da 
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origem e existência da escola, são diluídas ou não diante de uma extensa proposta 

curricular pedagógica que a unidade de ensino tem que garantir.  

Não se está falando aqui, que a escola ignora as bandeiras do MST, mas se 

observou que não há a oferta de subsídios para uma escola localizada em um 

assentamento, ficando a cargo somente das docentes sua proposição. As possíveis 

atividades de natureza do MST ficam atreladas a particularidades do plano de aula e 

perfil das professoras, em meio às reivindicações, propostas e expectativas dos 

representantes do assentamento, que não abre mão de suas bandeiras estejam 

representadas nas atividades pedagógicas da escola. Isso se observa nas reuniões 

que a escola realiza. 

 

6.3 OBSERVAÇÕES DA REUNIÃO PEDAGÓGICA E PLANEJAMENTO 

 

A reunião da Escola Paulo Freire é realizada na primeira sexta feira do mês, 

conforme diretrizes para o calendário escolar estabelecido pela Secretaria Municipal 

de Educação. Esse dia foi estabelecido como forma de sistematizar os trabalhos 

escolares no sentido de ficarem mais ágeis e produtivos, tendo em vista que essas 

reuniões eram realizadas geralmente nos sábados ou em pós-turnos. 

Nesse dia, percebeu-se o comprometimento da equipe escolar em planejar 

atividades voltadas para o aprendizado dos alunos. Assim como as professoras 

realizam suas atividades observando a Proposta Curricular, no planejamento não é 

diferente, até porque essas atividades nasceram da sistematização proporcionada 

pelo planejamento que se realiza mensalmente. 

Nessa reunião se alinham os trabalhos que as professoras realizam, com as 

metas, instruções estabelecidas pela coordenação. Nesse planejamento, os 

professores tiveram oportunidade de expor suas dúvidas junto à coordenadora e 

relatar algumas dificuldades que tinham com alguns alunos que não estavam 

alcançando os resultados esperados, particularmente no domínio da escrita, leitura e 

compreensão de texto. Diante dessa realidade, a equipe gestora procurou orientar, 

dando instruções como proceder perante tais alunos. 

O planejamento começou com uma mensagem da coordenadora e um 

momento de socialização interativa com as professoras. Logo em seguida, se 
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passou aos resultados da escola, a partir dos trabalhos que até aquele momento 

estavam sendo realizados. Questões como desempenho de alunos, atividades de 

casa feitas, livros paradidáticos lidos, planilhas de resultados com o desempenho do 

aluno, avaliações, atividades de sala foram tratados como forma de fortalecer os 

trabalhos da escola. Vale ressaltar que nesse planejamento não havia a presença de 

representantes da comunidade externa, levando em consideração que ambos são 

de grande importância para uma pedagogia voltada para a terra, no sentido de 

inserir o que os trabalhadores do Assentamento vivenciam diariamente.  

Diante disso, a reunião pedagógica proporcionou momentos de aprendizado 

coletivo tanto para equipe gestora como para as professoras, ou seja, para a equipe 

escolar como um todo. Essa reunião permitiu a troca de experiências e 

esclarecimentos de dúvidas quanto aos trabalhos realizados durante o ano letivo. O 

foco sempre estava voltado para o processo formativo do aluno no período que 

ambos estiverem na Unidade de Ensino. 

Logo após conversas, esclarecimentos, instruções, as professoras tiveram um 

momento para planejar suas atividades subsequentes. Cada professor, em seu 

momento de reflexão, com o caderno de planejamento, e a Proposta Curricular 

traçaram as atividades que seriam realizadas até o próximo planejamento. Os 

mesmos estabeleceram metas a serem cumpridas. 

Ainda no seu momento de planejamento, as professoras escolheram os 

conteúdos que seriam trabalhados perante a Proposta Pedagógica. Conteúdos 

esses, para Matemática, Geografia, Ciências, Religião, Português, Artes e Educação 

Física. Para cada disciplina ambos estipularam conteúdos a serem abordados em 

suas salas de aulas. Esse se constituiu em momento privilegiado para que as 

atividades para trabalhar educação do campo com base na filosofia e demandas que 

do assentamento também fossem inseridas para que pudesse trabalhar de forma 

integrada e interdisciplinar à Proposta Curricular. 

Esse esforço das professoras para equilibrar a diretriz pedagógica geral do 

município com as demandas dos assentados é ainda mais interessante para o 

pesquisador e desafiante para o corpo docente da escola, na medida em que tal 

equilíbrio não tem força de lei, pois o Projeto Político Pedagógico da unidade ainda 

está sendo concluído. Segundo a gestora, esse documento está em fase de 

elaboração. O que se vem desenvolvendo são acordos e pactuações sobre como 
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trabalhar, e como proceder pedagogicamente. No futuro, a condensação dessas 

experiências pode ser o eixo desse Projeto Político Pedagógico. 

Portanto, diante desse contexto apresentado, concluímos que é um trabalho 

com múltiplas dimensões simultâneas. Cada educadora respeita as diretrizes do 

município, apropria-se das demandas do movimento social, participa das reuniões 

pedagógicas para dentro de sua autonomia desenvolver sua estratégia de ensino 

voltado para a realidade de aprendizagem de suas turmas, cada uma com sua 

peculiaridade, e ainda preocupados em atender a necessidade individual que cada 

aluno apresenta. Então se destacam as atividades lúdicas, de aprimoramento, de 

leitura e escrita que são propostas e desenvolvidas para que o processo de 

formação escolar dos alunos fosse de uma forma significativa para os alunos e 

aquela comunidade. 

 

6.4 SOCIALIZAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

  

A aplicação dos questionários para os sujeitos da pesquisa, a gestora, 

coordenadora, professores e um representante de pais de alunos foram aplicadas 

em uma manhã, na própria escola, em um momento na secretaria da escola, em 

outros momentos na sala das professoras. Importante frisar e reconhecer que para 

esse momento, os sujeitos envolvidos a todo o momento contribuíram, desmontando 

boa vontade e serenidade para com os trabalhos. 

Os questionários foram configurados de acordo com o cargo que ambas 

executam na escola. Nesse sentido foram três perguntas destinadas para cada 

sujeito da pesquisa. Os questionários tinham como principal intuito compreender o 

que integrantes das principais esferas da escola pensa sobre as suas atribuições e 

atividades diante do processo de formação escolar que toda a escola realiza. 

A primeira a responder o questionário foi a gestora da escola, que logo após 

seu café matinal e uma breve conversa sobre o trabalho que a escola vem 

desempenhando, procurou atender cada pergunta do questionário. 

Perguntada sobre como se dava o seu trabalho de gestora, frente toda a 

equipe escolar para que o processo de ensino e aprendizagem se torne significativo 

na formação escolar dos alunos. A gestora escolar escreve: 
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De forma democrática, escutando o coletivo de educação, e as famílias no 
sentido de estabelecer metas, realizar projetos educativos que possam 
contribuir para uma educação diferenciada, que vise melhorar ainda mais o 
trabalho que a escola vem desempenhando. (Participante 01) 

 

Em outro momento do questionário, se perguntou: “Avaliando a sua esquipe 

de professoras, quais as dificuldades encontradas referentes ao processo de 

formação escolar que ambas realizam, e uma vez encontrada de que forma procura 

enfrentar tais dificuldades?” Diante da presente questão, a gestora escolar, registra: 

 

Uma das dificuldades é trabalhar com turmas multisseriadas. Faltam 
materiais didáticos contextualizados para trabalhar a educação do campo. E 
a falta de professor alfabetizador. As formações da Secretaria de Educação 
(SEDUC) e MST têm contribuindo para diminuir tais dificuldades. 
 

Também foi perguntado como ela avaliava o desempenho da equipe escolar 

para que o processo de formação escolar na vida dos alunos pudesse ser 

concretizado? Ela destaca dentro desse panorama:  

 

A equipe no geral é bem comprometida, engajada com o processo ensino 
aprendizagem. A maioria são [de] assentados e conhece a dinâmica de uma 
escola em área de reforma agrária, o que ajuda nos nossos trabalhos. 
(Participante 01) 
 

Finalizando, a gestora entrega as questões, preocupada com sua letra, em se 

tornar clara, perguntou se era possível compreender a grafia. Confirmando a 

legibilidade da grafia, entrega o questionário com segurança e gentileza, se 

colocando a disposição para quaisquer dúvidas ou eventuais informações adicionais. 

Ao finalizar a entrevista da gestora escolar, entrava na sala da secretaria e 

direção, a coordenadora pedagógica da Escola Paulo Freire. Com a mesma 

gentileza para com os trabalhos e muita simpatia se colocava a disposição para os 

questionários.  

Diante disso, foi perguntado à coordenadora como se dava o seu trabalho de 

Coordenação, frente à equipe escolar, para que o processo de ensino e 

aprendizagem se tornasse significativo na formação escolar dos alunos. Com a 

pergunta a Coordenadora Pedagógica, anota: 
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Trabalho especificamente formativo vinha sinalizando o entendimento das 
professoras acerca da aquisição da leitura e escrita com proficiência! E 
manter as relações de bem estar no grupo. (Participante 02) 
 

Continuando seu questionário, mas em constante conversa com o aplicador, 

sobre assuntos relacionados ao processo formativo do professor e a educação de 

forma geral, registra a resposta à pergunta: “Avaliando a sua esquipe de 

professoras, e realizando suas visitas pedagógicas, quais as dificuldades 

encontradas referentes ao processo de formação escolar que ambas realizam, e 

uma vez encontradas de que forma procura enfrentar tais dificuldades?”. A mesma 

anota: 

 

“Uma das maiores dificuldades é a ausência de professora formadora e o 
rodízio de profissionais na rede dificultando a melhor aprendizagem das 
crianças. Há um investimento por parte do município, porém há esse dado. 
E [há o] refluxo de professores descontinuando o trabalho”. (Participante 02) 
 

Prosseguindo com o questionário, reconhecendo que o planejamento escolar 

é um momento muito importante para o bom desenvolvimento e desempenho das 

atividades escolares, tratou sobre como se dava o planejamento que a escola 

realizava para o bom desenvolver do processo formativo de cada aluno. A 

Coordenadora escreve: 

 

O planejamento acontece mensalmente e nele abordamos temáticas da 
ordem do dia, mas também uma transposição do que foi discutido e 
aprendido na formação ofertada pelos parceiros da SEDUC. Sobretudo, 
aqui nas escolas do movimento que apesar de estar ligada à rede 
municipal, tem suas adversidades e ideologias do próprio movimento, sendo 
necessários, a realização de livros que deem conta de atender a proposta 
do movimento e do município de forma contextualizada. (Participante 02)  

 

Logo a aplicação do questionário da coordenadora pedagógica, da Escola 

Paulo Freire, chegou à vez de um pai que se encontrava na secretária da escola, 

devido a isso, foi solicitado que participasse da pesquisa na categoria dos pais de 

alunos. Apesar de estar ocupado com o que tinha para resolver, muito gentil, aceitou 

realizar a aplicação do questionário. 

Foi perguntado como avaliava a formação escolar que a Escola Paulo Freire 

desempenhava na vida de seu filho. O mesmo concentrado em seu questionário e 

na resposta que teria que escrever, salientou: “A formação escolar que é realizada 
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nessa unidade de ensino é ótima, pois são conteúdos contextualizados de acordo 

com a realidade do aluno” (Participante 03). 

A questão seguinte era sobre o desenvolvimento que sua filha apresentava 

em relação ao processo de aprendizagem nas atividades da escola e nas de casa. O 

pai com muita certeza ao que estava destacando, escreveu: “O desenvolvimento do 

meu filho que tem apenas três anos, é ótimo, participa das atividades escolares e faz 

os [trabalhos] para casa com orientação dos pais”. (Participante 03)  

Logo após em destacar essa resposta, ele procurou responder a última 

pergunta do questionário que perguntava: “Sabemos que a escola foi uma conquista 

na vida de todo o assentamento, passado alguns anos de construção e fundação, o 

senhor conseguiu enxergar diferenças ou mudanças? Poderia citar ou explicar?”, 

diante do que ele escreveu: 

 

A Escola Paulo Freire, tem uma história muito linda e específica, pois foi 
iniciada pelos próprios pais e pessoas da comunidade, e que com o passar 
do tempo, muitas mudanças aconteceram e muitas conquistas foram 
alcançadas. (Participante 03). 

 

Finalizado o questionário, o pai do aluno entrega-o, disponibilizando-se para 

melhor compreensão e certo do que escreveu, diante do trabalho que a escola 

desenvolve na vida do seu filho. Continuando, logo após a aplicação desse 

questionário, buscamos as professoras que por sua vez, frise-se, trabalham de 

forma multisseriada e estavam em suas salas de aula. 

Diante da necessidade das professoras em estar em um lugar à parte de suas 

salas de aula, para a aplicação do questionário, a coordenadora pedagógica 

gentilmente se propôs a assumir as salas de aulas, no momento da aplicação dos 

questionários entre as professoras.  

A primeira a responder ao questionário foi a professora multisseriada dos 

alunos de 4° e 5° anos. Um pouco apreensiva, mas também com gentileza, 

respondeu a primeira questão, que perguntava sobre de que forma o trabalho 

pedagógico, na sala de aula se dava, para que o processo de ensino e 

aprendizagem se tornasse significativo na formação escolar dos alunos. A 

professora anotou: 

 

Sempre partindo da realidade social das crianças. Procurando adequar 
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cada conteúdo de modo a prender a atenção e torna-los cada vez, mais 
participativos, buscando deixar as aulas prazerosas visando facilitar a 
compreensão das mesmas. (Participante 04) 

 

Prosseguindo, a professora sempre pedia esclarecimentos sobre as questões 

que a ela se direcionava. E procurava responder tais respostas oralmente para em 

seguida escrever em seu questionário. Na segunda questão foi abordado: “Como 

professora, quais dificuldades você encontra no dia-a-dia do seu trabalho, na sala de 

aula, referente ao processo escolar formativo do aluno, e o que faz frente a(s) 

dificuldades para enfrentá-lo?”. 

Diante desse questionamento, a professora compartilhou algumas atividades 

exitosas que estava dando certo em sua sala de aula, e escreveu: 

 

Felizmente o 4ºe 5º ano é uma turma que anteriormente foi bem preparada. 
Apresentam apenas certas dificuldades na escrita, o que é normal, 
precisando apenas de alguns ajustes bem como apresentam dificuldades 
em cálculos e multiplicações. (Participante 04). 

 

 

Seguindo e atenta ao questionário, na sala das professoras, distante do 

barulho da sala de aula, ela prosseguiu respondendo a outra questão que queria que 

a expressasse sobre a avaliação que tinha do desempenho escolar dos alunos, 

frente ao trabalho que a equipe escolar e pais de alunos realizavam para que o 

processo de formação escolar pudesse ser concretizado. 

Com seus olhos fixados ao seu registro, finaliza anotando: Regular. “Toda a 

equipe gestora e de apoio se dedica ao máximo para ajudar da melhor maneira, 

possível, o coletivo e o individual de cada aluno”. (Participante 04) 

Concluído seu questionário, a professora se desloca até a sua sala de aula, e 

assume suas atividades. Por sua vez a coordenadora pedagógica nos introduz até a 

outra sala, da professora multisseriada de 1ª, 2ª, 3º ano. Mais uma vez a 

coordenadora assume a sala de aula enquanto a professora da respectiva turma 

responderia as questões.  

Na sala das professoras, também apresentando um pouco de timidez, ela 

respondeu inicialmente sobre de que forma o seu trabalho pedagógico se 

desenvolvia para com que o processo de ensino e aprendizagem se tornasse 

significativos aos alunos. Diante disso a professora escreve: “Procuro trabalhar de 
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forma lúdica partindo da realidade de cada aluno, buscando estratégias para cada 

dificuldade encontrada”. (Participante 05) 

Em relação à outra questão que tinha o intuito de perceber as dificuldades 

encontradas diante de seu trabalho, e como ela superaria tais dificuldades, a 

mesma, em poucas palavras, responde:  

 

 As dificuldades que encontro são as [turmas] multisseriadas. Procuro 
vencer tal dificuldade, dando o meu melhor, tentando integrar as três 
propostas pedagógicas de forma significativa na vida do aluno, para que 
estes não possam ser prejudicados. (Participante 05). 

 

Em relação sobre como ela avalia o desempenho escolar dos alunos, frente 

ao trabalho que toda equipe escolar e pais de alunos realizavam para que o 

processo de formação escolar pudesse ser concretizado, registra o seguinte: “Muito 

bom. Porque a escola parte da realidade de cada educando, pedindo sempre a 

compreensão dos pais para o apoio total na educação dos filhos, junto com a 

escola”. 

Concluído esse momento, da mesma forma, ela retorna para sua sala de 

aula, e com isso, a coordenadora pedagógica faz o mesmo processo, e segue para 

última sala, o infantil I, II, III, IV, V, também multisseriada.  

Já na sala das professoras, também apresentando timidez, ela responde a 

primeira questão como suas colegas fizeram, sobre a forma que desenvolve seu 

trabalho em sala de aula. Segundo essa professora colaboradora, ela realiza tal 

atividade “trazendo o lúdico para a sala de aula, gêneros textuais e experimento 

científico”.  

 Nesse momento ela compartilha dizendo que os experimentos científicos são 

uma proposta de um projeto que a Secretaria de Educação realiza nas escolas, 

como forma de melhorar a compreensão, o desenvolvimento das crianças, 

investindo nas atividades práticas. Segundo a professora, as crianças gostam muito 

e que ambas ficam muito atentas aos experimentos realizados na turma. 

Na segunda questão em diante, a professora pede para que o aplicador do 

questionário continuasse a escrever tais respostas, que iria falar o que deveria ser 

escrito. Diante disso, frente ao interesse em saber quais as dificuldades encontradas 

em sua sala de aula, e o que faz para superar tais dificuldades. Ela se expressa: 

“Falta uma auxiliar, pois trabalho com bases diferentes. Viro-me em dez, me esforço 
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o máximo para atender a necessidade de cada um, mas de fato, preciso de uma 

auxiliar”. (Participante 06). 

Em relação ao desempenho que a equipe escolar realiza, juntamente com a 

participação dos pais diante do processo de formação escolar, sua posição é a 

escola é satisfatória, mas de que também cabiam melhorias:  

 

Eu acho que falta a participação dos pais, precisam estar mais presente. Às 
vezes não com o intuito de se livrar. É um trabalho bom, não tenho o que 
falar. A escola cumpre seu papel de dar assistência aos professores. 
(Participante 06). 

 

Ao terminar o seu questionário, a professora retorna para sua sala de aula, 

colocando-se ainda à disposição para outros questionamentos referente ao processo 

de formação escolar que o âmbito de ensino vem realizando. 

 Concluído esse momento, a coordenadora pedagógica e a gestora escolar, 

agradecem pela visita e pela a pesquisa na escola, e também se colocam à 

disposição do trabalho para mais informações se for considerado necessário, 

deixando mais uma vez o acesso livre pra observações referentes às atividades que 

a escola realiza ao longo do ano. 

 

6.5 PERCEPÇÕES E REFLEXÕES 

 

Nessa seção, se apresentarão narrativas, percepções e reflexões do contexto 

dos resultados alcançados. Desta forma o presente trabalho procura viabilizar o 

objetivo aqui proposto, e através das reflexões, gerar compreensão mesmo que 

parcialmente, do trabalho que a Escola desse Assentamento do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra realiza para a formação escolar de seus alunos. 

 

6.5.1 Percepções e Reflexões da Estrutura Escolar 

 

Dentro desse cenário, analisou-se que a Escola Municipal Paulo Freire, diante 

de sua luta para trazer educação para suas crianças, perante uma escola de 

qualidade, assume o papel em desenvolver no educando a capacidade de ampliar 

seu conhecimento, no que tange ao processo de ensino e aprendizagem vivenciada 
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pela escola.  

Então, baseada na constante melhoria da qualidade do ensino integrada com 

a vivência e as experiências do aluno, e com sua identidade cultural, a Escola 

propõe-se uma forma pedagógica fundamentada no desenvolvimento integral do 

aluno nos seus aspectos físicos, intelectual e afetivo, colaborando com a sua 

formação crítica enquanto cidadão de um assentamento. Isso foi possível perceber 

diante da proposta curricular que a escola segue, diante da reunião de planejamento 

que a escola realiza, e principalmente, através dos planos de aulas desenvolvidas 

pelas professoras que serão concretizados em sala de aula. Isso acontecendo, 

diante de uma educação voltada para a perspectiva do campo e das bandeiras 

defendida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.  

Para a comunidade, é motivo de orgulho uma luta travada pelo assentamento 

sendo atendida. Isso se justifica porque logo que eles possuíram a terra, começaram 

a construir a escola, mesmo não sendo de blocos e cimento. Quem não gosta de ter 

uma causa ganha? Um pedido atendido? Ainda mais uma conquista tão importante 

para o segmento do MST. 

Ter estruturas adequadas, um espaço bem equipado, com aparelhos de 

multimídia, televisão som, livros torna o processo de ensino e aprendizagem mais 

propício. Toda criança precisa de espaços adequados. E o fato de uma escola estar 

inserido em um Assentamento Rural, longe dos grandes centros urbanos, em nada 

arrefece as expectativas e empenhos dessa comunidade assentada em prol de 

melhorias na educação. A educação, e todos os benefícios que ela proporciona são 

para todas as pessoas e todos os segmentos sociais, sem distinção de nada, é uma 

compreensão implícita nas conversas realizadas com moradores e principalmente 

equipe da escola. 

Sabe-se que a Constituição Federal garante ensino de qualidade para todos, 

e certamente esse ensino flui de forma mais significativa, quando é proporcionado 

aos alunos um espaço escolar melhor estruturado fisicamente, espaço onde o 

processo de ensino e aprendizagem se torne mais eficaz sendo transformador na 

vida dos sujeitos. Em relação a isso, Carpinteiro e Almeida (2008, p. 5), diz: 

 
O espaço escolar é, ao mesmo tempo, o conjunto de materialidades que 
compõem os variados ambientes frequentados por educadores e 
estudantes e o “espaço sentido”, o espaço de consciência onde se realizam 
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as atividades de ensino e aprendizagem. 

 

Então, à luz desse autor, em um espaço escolar, é adequado ter vários 

materiais, esses, completam e deixam o ambiente propício para o processo de 

ensino e aprendizagem ocorrer, mas é importante destacar que segundo esses 

autores (2008), para o espaço escolar, o essencial é que seus integrantes estejam 

sincronizados ao Projeto Politico Pedagógico. 

Diante do pensamento a cima, é possível refletir e entender que o que deixa a 

escola sustentada e viva não são estruturas de concretos é a determinação e a força 

que toda a equipe escola desempenha frente ao seu trabalho na escola. 

O projeto Político Pedagógico poderia dar força a essa sustentação, pois é 

através desse documento que também se sustenta a vida da escola, esse 

documento são os caminhos que a escola deverá trilhar. Nesse sentido, o Projeto 

Político Pedagógico da escola está em construção e reflexão perante o corpo 

escolar e a comunidade. Nessa construção, os integrantes da equipe pedagógica 

entendem que as propostas e bandeiras defendidas pelo MST também deverão ser 

consideradas na elaboração desse documento. 

Sendo assim, é muito importante ter estruturas adequadas, escola bem 

equipada materialmente, mas muito mais importante, é apresentar uma boa 

proposta pedagógica visando o processo formativo dos alunos. Então, um espaço 

mais adequado aliado a um consistente processo de ensino e aprendizagem, torna 

qualquer unidade de ensino mais completa e melhor preparada para desempenhar 

seu papel educativo na vida dos alunos, e pensando assim, a Escola Municipal 

Paulo Freire, vem construindo esses entendimentos e prosseguindo com sua missão 

em desenvolver nos seus educandos uma formação escolar exemplar. 

 

6.5.2 Percepções e Reflexões sobre o Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

O processo de ensino e aprendizagem é uma ação de grande significado na 

vida estudantil, é ela que capacita o alunado, proporcionando-os sujeitos críticos e 

entendidos e capacitados no que diz respeito ao ensino. É nessa concepção que as 

atividades em salas de aulas são realizadas. Nesse sentido, percebeu-se que as 

professoras têm comprometimento com o ensino dos alunos, oferendo uma didática 



65 
 

revestida de zelo e determinação, mesmo com a dificuldade que passam, sem uma 

proposta contextualizada com as bandeiras do MST e voltada para a multisseriada. 

A ampliação da consideração dos princípios do movimento social dos 

trabalhadores rurais sem terra poderia muito fortalecer esse processo, a começar na 

vida dos filhos dos assentados que já poderiam ter um desenvolvimento mais forte 

do que já se tem. Mas mesmo diante dessa lacuna, as atividades da escola vão 

seguindo, procurando fazer o possível para contextualizar com a realidade que a 

escola está inserida. 

Diante disso, as atividades de base alfabética são o foco das professoras, 

elas entendem que trabalhando assim, o aluno desempenhará as habilidades 

necessárias para sua aprendizagem, tornando o seu processo formativo algo mais 

completo para continuar prosseguindo na vida escolar. Complementando a isso, as 

professoras, enxerga nessas atividades a oportunidades dos alunos se tornarem 

mais independentes na escrita e na leitura de frases e até mesmo textos. 

Ainda sobre as atividades de base alfabética, constatou-se que a equipe de 

professores entende que esse tipo de atividades consolida e fortalece as bases da 

educação. São elas que proporcionarão as bases para que um aluno se classifique 

como alfabético. Nesse entendimento, muitas professoras se frustram, quando o 

aluno não alcança o resultado esperado. Até porque, existem cobranças, metas a 

serem alcançadas diante de um aluno que por motivos quaisquer, não conseguiu 

compreender o que se ensinou. 

É importante destacar que as atividades de base alfabética proporcionam aos 

alunos a premissa de alcançarem o período de alfabetização com alguns saberes 

estabelecidos no seu processo de aprendizagem. Ela é uma fase essencial na vida 

do aluno. Nesse caso, se o aluno chega no 4º e 5° ano com dificuldades de escrita e 

de leitura, muitos entenderão que a base alfabética não foi trabalhada de forma 

adequada. 

Sendo assim, foi diante desse entendimento, desses saberes por parte da 

equipe de professores, que o trabalho de alfabetização foi realizado para os alunos 

da Escola Paulo Freire.  

De certa forma, todas as atividades realizadas em sala de aula foram 

pensadas para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do aluno. 

Percebe-se que se existisse uma proposta curricular mais contextualizada com os 
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princípios do movimento social o desenvolvimento seria mais orgânico ainda. Pois o 

lugar de pertencimento, a história e trajetória de cada um, devem ser garantidos nos 

currículos de ensino, e isso Paulo Freire em suas obras, procura defender. 

Assim sendo, mesmo com essa lacuna de não se ter uma proposta 

integralmente contextualizada, cada leitura, cada escrita, cada atividade 

desenvolvida pela escola contempla a formação escolar dos alunos. Esse 

desempenho era visto na forma de se construir os saberes junto ao aluno, nas 

elaborações das atividades, nas dúvidas atendidas, enfim, o trabalho realizado era 

para o bem maior, a educação. 

Em relação aos Gêneros Textuais, essa era outa atividade que se trabalhava 

com grande projeção e empenho. As professoras não só seguiam um assunto da 

Proposta Pedagógica, mas apostavam no desenvolvimento cognitivo do aluno. Para 

elas os gêneros textuais aprimoravam o entendimento dos alunos, e deixavam os 

alunos letrados. Essa era a perspectiva, não bastava ser alfabetizado, tinha que ser 

letrado. E para que se alcançasse esse nível, o trabalho com os Gêneros se iniciava 

desde o primeiro ano do segmento escolar. 

Portanto, o processo de ensino e aprendizagem em uma sala de aula, através 

das atividades que as professoras procuram apresentar aos alunos, é uma chave 

para o processo formativo que os alunos da referida escola tinham que adquirir. E 

pelo que se analisou essa chave estava pensada para todas as crianças, tanto para 

o ciclo de alfabetização, composta do primeiro ao terceiro ano, quanto para o ciclo 

formativo, composto do quarto e quinto ano. Nesse sentido, isso era possível devido 

à forma pedagógica que as professoras e alunos desempenhavam seu papel. 

 

6.5.3 Percepções e Reflexões sobre Reunião Pedagógica e Planejamento 

 

O planejamento pedagógico é um momento único na vida escolar. Partem 

dele muitas realizações e atividades que se tem na escola. Nesse dia, o professor 

tem a oportunidade de estudar a melhor forma de desenvolver o seu processo 

didático e educativo para um bom processo educativo. Nesse dia, o professor reflete 

suas ideias, ações e objetivos, frente à realidade que surgiu na sala de aula. 

Foi possível compreender que o dia da reunião pedagógica é estabelecido 
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para o alinhamento e integração dos trabalhos que se realiza frente à Proposta 

Pedagógica, do contexto que a comunidade vivencia, nesse caso, as bandeiras que 

o MST defende, a demanda da equipe gestora propõe vindas de seus superiores, e 

as demandas que surgiu ao longo da unidade na realidade de cada turma. É partir 

daí que se procura desenvolver um trabalho pedagógico com mais resultados e 

empenho para a próxima unidade. 

Também foi possível perceber que é a partir dessa reunião, que a 

coordenadora desempenha seu trabalho de forma mais ampla. Ela passa a orientar 

cada situação que se apresentou para o bom andamento do processo didático e 

metodológico mediando a realidade imediata com as diretrizes pedagógicas gerais. 

Nessa perspectiva, é na reunião pedagógica que a coordenadora escuta o que cada 

professor tem a falar, frente às dificuldades de aprendizagem que alunos passaram 

a ter. A partir disso, professoras e coordenador passam a discutir formas de atender 

a necessidade que o aluno apresentou. 

Percebeu-se através dessa reunião, que a equipe escolar enxerga nesse dia 

a oportunidade de aprimorar o processo educacional que a escola desempenha, 

frente à Secretária de Educação, e também pela comunidade do Assentamento. É 

sempre necessário apresentar bons resultados à comunidade externa e aos órgãos 

educacionais. A equipe da Escola Paulo Freire, contudo apresenta uma vontade de 

seguir aprimorando suas práticas educativas, não apenas para ter bons resultados, 

mas também para melhorar o seu desempenho, a sua missão de oferecer uma 

educação de qualidade voltada para seu público. 

A reunião pedagógica da referida unidade escolar, foi o momento que se 

encontrou para materializar uma avaliação contínua e processual da escola, 

enquanto profissionais da educação, enquanto sujeitos comprometidos com o 

processo de formação escolar diante de seu corpo discente. Para muitos dessa 

escola, percebeu que é o momento da reflexão pedagógica, espaço privilegiado para 

correções e aprimoramentos. 

Nessa perspectiva, em relação às reuniões pedagógicas, Torres (2007, p. 45) 

procura refletir que elas: 

 

[...] vêm sendo apontadas como espaço privilegiado nas ações partilhadas 
do coordenador pedagógico com os professores, nas quais ambos se 
debruçam sobre as questões que emergem da prática, refletindo sobre elas, 
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buscando-lhes novas respostas e novos saberes, ao mesmo tempo. 

 

Então, convergindo com esse entendimento, entende-se que essa é a 

significação especial da reunião pedagógica: proporcionar ações conjuntas, 

integradoras entre professores, coordenadores e gestão, ambos de comum acordo, 

diante das situações que surgem, a fim de esperar o bom desempenho das 

unidades escolares, frente a uma educação que transforma, gera oportunidades, 

torna as pessoas mais críticas e que além de tudo, torna os sujeitos mais 

embasados para a vida social. 

Em suma, o planejamento pedagógico realizado pela Escola Municipal Paulo 

Freire se estabelece como um dos principais momentos em que sua equipe escolar 

discute ações da prática pedagógica, e partindo daí, procuram refletir nessas ações 

buscando o aprimoramento, posturas e metodologias de ensino visando à promoção 

do processo formativo dos alunos. 

 

6.5.4 Percepções e Reflexões sobre os questionários e observações  

 

Diante das informações coletadas, pode-se perceber que a escola tem a 

preocupação de proporcionar o seu melhor perante seu público. É uma escola que 

se baseia na proposta educacional proporcionada pela Secretaria de Educação de 

Juazeiro-BA, mas também com muito cuidado de contextualizar com a filosofia do 

movimento social que galvaniza o assentamento, mesmo com um documento que 

garantisse isso ainda em elaboração. 

Todos os integrantes colaboradores da pesquisa na escola demonstraram 

essa busca por integrar uma proposta na outra, almejando o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para o processo de aprendizagem, como também 

garantindo a história, a cultura de um povo, de um movimento social que há muito 

tempo luta por direitos, e que faz questão que suas crianças estejam engajadas nas 

suas lutas.  

Diante dessa realidade que a unidade de ensino vivencia em suas práticas, 

importante realizar algumas reflexões a respeito do papel que a gestora escola vem 

desenvolvendo a frente da escola.  
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Pôde-se perceber em suas palavras, quando indagada sobre como se dava o 

seu trabalho perante a sua equipe, para que o processo de ensino e aprendizagem 

se tornasse significante, que ela aposta na democratização escolar, na participação 

de todos, e até mesmo na ideia de trazer as famílias dos assentados a participarem 

da construção do processo de ensino e aprendizagem que os seus filhos vivenciam 

na escola. 

Então, apostando na democratização, ela conseguiria envolver os diversos 

segmentos escolares nas suas metas de ensino e nos projetos educacionais que a 

escola realiza. De fato, um dos grandes desafios das escolas, é trazer a família para 

a construção e envolvimento das ações que a escola desempenha. Uma vez 

conquistando esse desafio, a escola passaria a se deparar com novas conquistas e 

realidades. 

Em relação a isso, Piaget (2007, p.50), destaca: 

 
Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois 
a muita coisa que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba 
resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real 
dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações 
profissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um 
interesse pelas coisas da escola chega-se até mesmo a uma divisão de 
responsabilidades. 
 
 

Pode-se perceber que a gestora da escola tem uma compreensão similar a 

essa que Piaget propunha. Trazer os pais para a escola é um trabalho que pode 

gerar muitos resultados bons. A gestora compreende que a integração da família 

com a escola, enriquece e valoriza ainda mais o que a unidade de ensino já vem 

realizando em defesa da formação de cada criança. 

Ainda sobre a gestora da escola, percebeu-se que ela reconhece que a 

escola tem dificuldades, mas que perante tais situações, o caminho é sempre estar 

procurando vencer ou superá-las. E umas dificuldades que a mesma reconhece são 

as salas multisseriadas e a falta de materiais contextualizados à realidade do MST. 

Foi notado que a escola adota esse sistema de multisseriados, mas não 

possuem livros, proposta pedagógica para isso e nem livros, ou outros recursos que 

vivencie a natureza do MST. 

Percebe-se que a gestora tem uma atitude de esforço, na superação dessa 

dificuldade, e da questão das salas multisseriadas. Nesse sentido, esta profissional 
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enxerga nas formações da Secretaria de Educação (SEDUC) e do MST, a 

possibilidade de suprir essas necessidades, pois as formações oferecem caminhos, 

formas, maneiras para trabalhar, tendo em vistas estas realidades. 

Então, diante da avaliação que a mesma tem de sua equipe escolar e nas 

dificuldades e enfrentamento que sua escola possui, a gestora reconhece que sua 

equipe é comprometida com o processo de formação que a escola desempenha na 

comunidade do MST, desenvolvendo as ações e os objetivos que visam o 

aperfeiçoamento dos alunos e de todo o corpo escolar. 

Conversando com a coordenadora e se atentando para os registros dela, da 

mesma que pensa a sua gestora, ela reconhece que a boa relação com os 

envolvidos, que fazem a Escola Paulo Freire acontecer, é melhor caminho para a 

qualidade educacional existir. 

A coordenadora pedagógica realiza seu trabalho atenta ao processo formativo 

que a Secretaria de Educação realiza. Ela sabe que a unidade de ensino 

desenvolverá uma boa formação escolar se seus professores se atentarem para o 

que ela demonstrou ser o foco, a aquisição das habilidades de leitura e escrita com 

proficiência na vida dos alunos. Diante dessa realidade, ela demonstrou coordenar, 

atenta a esse foco, perante sua equipe de professoras. 

Como a gestora, a coordenadora compartilhou que existem dificuldades no 

processo formativo que a escola desenvolve que é ausência das professoras 

formadoras para essa questão das salas multisseriadas. 

 Então, percebe-se, diante dessa queixa, que as professoras formadoras iriam 

dar o suporte cabível e necessário para as professoras da escola. Para ela, suas 

professoras estariam mais atentas, mais preparadas, e teriam mais autonomia diante 

do desafio de uma sala multisseriada. 

 Explanando a respeito da temática multisseriada Hage (2005), destaca 

algumas reflexões que ajuda o entender do porquê da preocupação da 

coordenadora e gestora, e posteriormente, das professoras, a respeito das salas 

multisseriadas. 

 

As Escolas multisseriadas são espaços marcados predominantemente pela 
heterogeneidade ao reunir grupos com diferenças de séries, de sexo, de 
idade, de interesses, de domínio de conhecimentos, de níveis de 
aproveitamento etc. Essa heterogeneidade inerente ao processo educativo 
da multissérie, articulada a particularidades indenitárias relacionadas a 
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fatores geográficos, ambientais, produtivos, culturais etc.; são elementos 
imprescindíveis na composição das políticas e práticas educativas a serem 
elaboradas para a região Norte e para o país. (p. 57) 
 
 

Portanto, apesar das dificuldades encontradas, durante a aplicação dos 

questionários, percebeu-se que a coordenadora demonstrou ser parceira de seus 

professores, oferecendo os suportes possíveis. E um fato muito importante, ela 

demonstrou conhecer os alunos, suas dificuldades e ajudá-los dando atenção e 

carinho. 

Da mesma forma que a gestora e a coordenadora, o pai de alunos também 

procurou expressar suas percepções a respeito da escola. Apesar das dificuldades 

apontadas pela direção da escola, ele compreende que os trabalhos que a unidade 

de ensino está realizando na vida de seus filhos compensam e vale a pena. Para 

ele, o fato da escola se preocupar com a contextualização, atentando para a 

realidade, torna a escola uma importante instituição de ensino para seus filhos.  

Já que a escola agrega uma estrutura multisseriada, seu corpo de 

professores se estabelece em três profissionais. Nesse sentido, uma professora 

representando o Infantil I, II, III, IV, V, outra professora representando alunos do 1ª, 

2ª, 3ª ano, e mais outra representando alunos do 4ª e 5ª. 

As professoras indicam que o maior desafio que é trabalhar com alunos de 

diferentes níveis e anos. Todas compartilham a mesma preocupação de se trabalhar 

dessa forma. Ainda assim as professoras demostram buscar para os problemas de 

cada aluno cuidados e atenção. Atentas aos perfis de cada um, correspondente a 

sua sala. Para esse trabalho, procuram selecionar e garantir conteúdos para cada 

aluno, de acordo com sua especificidade, desmontando zelo e dedicação ao 

processo de formação escolar que realizam. 

 As mesmas compartilham estratégias de trabalho, em especial quanto a 

trazer o lúdico, e buscando proporcionar aulas prazerosas para os alunos, como por 

exemplo, os experimentos científicos e aulas artesanais como estavam acontecendo 

no dia da aplicação do questionário. 

A partir de suas práticas e dos registros, compreende-se que as professoras 

dão o seu melhor pra proporcionar um adequado processe de ensino e 

aprendizagem, mesmo diante das dificuldades que passam em suas salas de aulas. 

De igual forma, trabalham integradas, respeitando as determinações que seus 
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superiores estabelecem. Ambas têm a preocupação de trabalhar se atentando ao 

contexto, a realidade de cada aluno. 

Portanto, as professoras avaliam o desempenho escolar de seus alunos, 

como adequada, porque para elas, a escola vem oferecendo assistência as suas 

preocupações referentes ao processo de ensino e aprendizagem, vivendo um 

espaço de ajuda, de reciprocidade.  

Com isso, entende-se, que a assistência prestada perante seus anseios e a 

ajuda que toda a equipe escola oferece, são pilares para o desempenho de um bom 

trabalho pedagógico podem se constituir em pilares também para a formulação do 

projeto político pedagógico da escola no futuro. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Esperamos que esta modesta investigação sirva de base para o 

desenvolvimento de caminhos metodológicos e gere conhecimentos para aplicação 

prática das políticas educacionais, contribuindo para a solução dos problemas, 

dilemas, realidades e possibilidades específicos da educação do campo. 

A Escola Paulo Freire na memória dos colaboradores resulta de luta e 

organização dos assentados com vistas a garantir maior acesso das suas crianças 

ao direito da educação. Fica marcada a perseverança do movimento social. Primeiro 

barracões de lona, depois casa de taipas, passando para alvenaria até chegar à 

escola com estruturas próprias foi um longo caminho.  

Mas paredes não dão aulas. O componente mais estratégico realmente desta, 

como de qualquer unidade escolar, é a equipe. 

Quando as atividades pedagógicas, quer no planejamento, quer no ensino em 

sala de aula, baseiam-se no diálogo com as vivências, as experiências do aluno e 

sua identidade cultural, as escolas tem maior probabilidade de proporcionar uma 

forma pedagógica fundamentada no desenvolvimento integral do aluno, isto é, nos 

seus aspectos físicos, intelectual e afetivo, colabora com a sua formação crítica 

enquanto cidadão. As conversas iniciais indicavam um engajamento da equipe da 

escola nessa perspectiva, melhor compreendida com a realização da pesquisa. 

Concluímos que não há um quadro fechado na unidade de ensino em tela. Na 

busca pela constante melhoria da qualidade do ensino, a formação escolar se 

desenvolve na interseção e entre as bandeiras e demandas do Assentamento e do 

movimento social que este integra e as diretrizes educacionais oficiais. 

A equipe escolar busca criar no espaço escolar a valorização das vivências 

do assentamento, que norteiam as ações de formação de base alfabética e de 

letramento. Ao mesmo tempo, essas educadoras gostariam de dispor de mais 

material para desenvolver melhor uma prática educacional ainda mais próxima das 

demandas e realidades dos assentados.  

Diante disso, o que predomina é a proposta pedagógica uniformizada para 

todas as escolas da cidade de Juazeiro. 

A partir de uma dupla realidade curricular, em meio a duas faces da mesma 
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moeda, diretrizes oficiais e demandas do movimento social, elaboram-se as 

atividades que o corpo docente realiza. Com base nas professoras, ambas sentem 

dificuldades em inserir conteúdos. Elas selecionam conteúdos para ser ministrados, 

a fim de garantir o aprendizado para todos os alunos. De forma geral, as professoras 

escolhem assuntos da proposta pedagógica que toda rede faz uso. Essa proposta 

geral, contudo precisa ser apropriada mais sistematicamente ante os desafios 

concretos que uma sala de aula do campo passa, em especial em um 

assentamento.  

Conquanto seja óbvia a necessidade da existência de uma política 

pedagógica geral da Secretaria de Educação de Juazeiro válida para todas as 

escolas, o núcleo por vezes se converte em totalidade, e a inserção dos temas, 

visões de mundo, experiências e demandas que pautam o dia a dia do 

assentamento nessas atividades de leitura corriam o risco de secundarização ou 

mesmo esquecimento.  

Assim, a afirmação e apropriação da realidade da escola ficam por conta da 

equipe escolar. As expectativas e demandas do movimento social, razão de ser da 

origem e existência da escola, não são diluídas. Com um maior aporte dos 

governos, essa situação pode encontrar um ponto de equilíbrio mais satisfatório. 

Tais melhorias e aprimoramento também passam, além desse maior suporte 

governamental, no que diz respeito a ampliar a democratização escolar, 

aumentando a participação de comunidade e escola. Para melhorar o processo de 

formação escolar também se coloca com clareza a ideia de aumentar a presença 

das famílias dos assentados na construção do processo de ensino e aprendizagem 

que os seus filhos vivenciam na escola. 

A equipe reconhece tanto os avanços quanto as dificuldades do dia a dia 

escolar, mas que perante tais situações, o caminho é sempre estar procurando 

vencer ou superá-las. E umas dificuldades que a mesma reconhece, além da falta 

de materiais contextualizados à realidade do MST, são as turmas multisseriadas. 

Em especial considerando que as salas contam com alunos de idade 

diferente e ano de ensino diferente, verifica-se uma tarefa colossal para as 

professoras. As formações da Secretaria de Educação e do MST contribuem para 

suprir parcialmente essas necessidades. 

As professoras expressam uma busca para encaminhar as necessidades de 
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cada aluno, atentando aos perfis de cada um, selecionando e garantindo conteúdos 

para cada aluno de acordo com sua especificidade, desmontando zelo e dedicação 

ao processo de formação escolar. Fica como aspecto a explorar, em outra pesquisa, 

sobre o impacto na saúde docente do trabalho em turmas multisseriadas. 

Ainda que se tratando de um trabalho atento às percepções dos próprios 

sujeitos, no caso das próprias educadoras, e ainda que acima se tenha buscado 

traçar uma síntese dessas percepções, pode-se concluir que há uma chance 

considerável de que e equipe escolar não dimensione o vulto da tarefa que 

realizaram até aqui. 

O esforço das professoras para equilibrar a diretriz pedagógica geral do 

município com as demandas dos assentados é ainda maior na medida em que o 

Projeto Político Pedagógico da unidade ainda está sendo concluído. Aspectos de 

gestão democrática podem estar operando na medida em que já  se vem 

desenvolvendo acordos e pactuações sobre como trabalhar, e como proceder 

pedagogicamente. No futuro, a condensação dessas experiências pode ser o 

cimento concreto para dar coesão a esse futuro Projeto Político Pedagógico. 

Portanto, com experiências efetivas por base, com mais possibilidade de ser um 

projeto pedagógico exitoso. 

Assim, diante desse quadro, concluímos que é um trabalho com múltiplas 

dimensões simultâneas e interligadas. Cada educadora respeita as diretrizes do 

município, apropria-se das demandas do movimento social, participa das reuniões 

pedagógicas e dentro de sua autonomia traça sua estratégia de ensino.  

Portanto, voltando a reflexões iniciais, as educadoras assumem seus papeis 

de forma autônoma, expressiva e significativa, ainda que discreta, desenvolvendo 

um conhecimento sobre o ensino e aprendizagem numa educação processualmente 

cada vez mais do campo. 
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