
RESUMO

O presente trabalho é parte de uma pesquisa que foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em
Educação (NPGED) na Universidade Federal de Sergipe, cujo objetivo foi investigar a partir dos
documentos que os sustentam e da prática realizada, a importância do programa Capacitação para
Gestores Escolares (PROGESTÃO) para formação dos professores que trabalham nas escolas do campo no
município de Coronel João Sá- BA, nos anos de 2009 e 2010. Os dados foram coletados através de
entrevistas e aplicação de questionário. Os informantes da pesquisa foram 05 professores que tinham
participado com êxito do referido programa. Através das informações obtidas inferimos que esse programa
trouxe algumas contribuições para a formação desses professores, porém identificou-se também algumas
fragilidades em relação a sua aplicabilidade no município.
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ABSTRACT

His work is part of a survey that was developed in the Post-Graduate Education (NPGED) at the Federal
University of Sergipe, whose aim was to investigate the basis of the documents that support and practice
place, the importance of the program for Training school managers (Progestão) for training of teachers
working in schools in the countryside town of Coronel João Sá-BA, in the years 2009 and 2010. Data were
collected through interviews and questionnaires. The informants in the study were 05 teachers who had
participated successfully in the program. Through information obtained infer that this program brought
some contributions to the improvement of teacher education, but also identified some weaknesses in
relation to their application in the municipality.
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa se constituiu a partir da necessidade de investigar as políticas públicas de formação
de professores no município de Coronel João Sá Bahia, especificamente, através do programa de
Capacitação para Gestores Escolares (PROGESTÃO). Esse programa foi ofertado pelo governo do Estado
com o objetivo de capacitar em serviço equipes gestoras que atuam nas escolas da rede pública de ensino
não somente nesse município, mas também nas demais regiões do país.

Dessa forma, começou-se a identificar que apesar de alguns professores não terem formação adequada[1]
para atuar na área que estavam trabalhando não tinham interesse em questionar e/ou reivindicar meios
que lhes proporcionassem embasamento mais específico, para a sua formação, nem para sua prática
cotidiana, talvez por comodismo ou por falta de incentivos. O que pôde- se observar embora
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empiricamente foi que se repetia o discurso: “o que eu sei, já dá para desenvolver minhas aulas, portanto,
não preciso mais estudar para dar aulas, coisa que faço há muitos anos”, esse fato foi observado através
de diálogo com diversos professores. Dessa forma, foi possível identificar também que a proposta de
formação acessada pelos professores gestores se limitava ao programa governamental a ser analisado por
esta pesquisa.

Entre a resposta dos professores à não necessidade de formação e a justificativa do programa Progestão,
compreendemos que havia a necessidade de analisar esse programa na medida em que, apesar de ser de
responsabilidade do Estado, conjuntamente com seus entes federados, tem como principal foco a
formação de professores no âmbito geral e como tais, acabam influenciando a prática docente, em
especial, a prática nas escolas do meio rural.

O município possui 54 escolas no campo, onde somente duas destas possui o ensino do 6º ao 9º ano, nas
demais funciona a Educação Infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental. No entanto, observou-se
que existe um certo deslocamento entre a proposta do programa e a realidade do campo no que diz
respeito as suas especificidades locais. Como o município é basicamente rural, e, há nacionalmente uma
luta para se recuperar o território camponês como espaço de vida, e há suspeitas de que esse programa
não atende aos interesses das escolas rurais, nos coube questionar: qual a contribuição desse programa
para a formação e prática dos professores gestores que atuam nas escolas do campo no município de
Coronel João Sá Bahia

É importante ressaltar que não pretendemos com essa pesquisa realizar uma avaliação do programa,
entendemos que avaliação implica em termos a dimensão de todo processo de implantação do mesmo,
dos recursos financeiros investidos, dentre outros.

Partindo desse princípio, resolvemos investigar a partir dos documentos que os sustentam e da prática
realizada, a importância desse programa para formação dos gestores que trabalham nas escolas do campo
no município de Coronel João Sá- BA, nos anos de 2009 e 2010.

Nesse sentido, realizou-se este estudo não somente na perspectiva de identificar os fenômenos, mas
também com o objetivo de discuti-lo dentro da realidade que ele se insere, identificando as contradições
que ocorrem em sua efetivação, visando contribuir para futuras intervenções a partir da problemática
estudada.

2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO DO CAMPO

Pensar a formação de professores que atuam em comunidades específicas é importante não apenas para
melhorar a ação profissional, mas também a formação do professor como um todo, uma vez que cada
contexto histórico e social possui as suas especificidades e, o profissional que adentrar a essa área para
realizar o seu trabalho necessita de conhecimentos específicos para atuar de forma coerente com esse
contexto histórico.

É notório que, para conseguir construir o projeto de educação e de escola voltado para a realidade e
especificidades do campo, é preciso também ser discutida a formação de professores para a educação do
campo, visto que esta formação específica é recente na sociedade brasileira. É uma formação que vem
sendo construída com a luta dos movimentos sociais pelo direito a educação a partir “da luta pela terra,
pelo trabalho e da produção da agricultura camponesa” (JESUS, 2010, p.404).

Dessa forma, entendendo que os professores do campo precisam trabalhar de acordo com as
especificidades dos sujeitos que vivem e trabalha nesse contexto, o movimento Por Uma Educação do
Campo tem reforçado a importância de uma formação específica para esses profissionais. Essa formação
precisa trazer em seu contexto,
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[...] conhecimentos do campo, as questões relativas ao equacionamento da terra
ao longo de nossa história, as tensões no campo entre o latifúndio, a
monocultura, o agronegócio e a agricultura familiar; conhecer os problemas da
reforma agrária, a expulsão da terra, os movimentos de luta pela terra e pela
agricultura camponesa, pelos territórios dos quilombos e dos povos indígenas
(ARROYO, 2007, p. 167).

Essas são consideradas as bases essenciais para a formação do profissional do campo, em detrimento do
educador profissional que está sendo formado nas universidades, cujo objetivo da formação “é o de lhe
preparar para aprender aquilo que for útil e importante às adaptações e adequações exigidas pelo
mercado” (JESUS, 2010, p.410).

Ao discutir a formação de educadores do campo e o compromisso com a emancipação da classe
trabalhadora, Jesus (2010) aponta a fragmentação dos currículos oficiais dos cursos de licenciatura,
mencionando que estes

[...] não tem destacado as questões pertinentes aos conhecimentos e práticas
sociais oriundas do meio rural, são currículos que privilegiam conteúdos, ricos na
sua especificidade, mas poucos sensíveis ao atendimento das reais necessidades
de conhecimento e cultura dos diversos grupos étnicos como indígenas,
ribeirinhos, quilombolas, extrativistas e trabalhadores da agricultura que
historicamente foram excluídos como capazes de pensar e agir (p.410).

Diante a fragmentação desses currículos faz-se necessário analisar quais as condições educacionais que
podem permitir a criação de um currículo que esteja “pautado na relação entre educação e trabalho no
campo, de modo que a escola possa contribuir para formar professores com base em uma pedagogia
social que consiga ligar a educação escolar às diversas dimensões da vida” (JESUS, 2010, p.411).

Compreendendo que a escola precisa preparar os sujeitos para além de uma visão de mundo que
ultrapasse a visão utilitarista da escola, ou seja, “a escola tem de ter um vínculo direto com o trabalho,
não apenas como necessidade, mas como liberdade de expressão, como espaço de criatividade, de
realização de trabalho intelectual e manual, espaço de apoio e reflexão sobre a educação e a participação
dos sujeitos na sociedade” (JESUS, 2010, p.417-418). É através dessa compreensão de escola que é
possível pensar a formação dos professores do campo, uma vez que estes precisam “reconhecer a
importância da escola como uma instituição criada para desenvolver o processo de apropriação do
conhecimento, embora ela não seja a única responsável por isso” (JESUS, 2010, p.417-418).

Sabendo que a escola é a instituição que tem como uma das funções sociais desenvolver o processo de
apropriação do conhecimento, os movimentos sociais estão a exigir a formação dos educadores do campo
não somente pela “falta de educadores nas escolas do meio rural, mas pelo conteúdo desta educação,
pelas necessidades sentidas para qualificar melhor a intervenção da classe trabalhadora no meio rural,
pela própria realidade inscrita na questão agrária brasileira” (JESUS, 2010, p.419).

Diante o contexto de embates contra a hegemonia que o campo está passando, uma das saídas apontadas
por Jesus (2010), Arroyo (2007) e outros pesquisadores, para a formação de educadores do campo, seria
a oferta de cursos de formação partindo do princípio de que o educador do campo precisa ser a
continuidade da luta dos movimentos sociais “contra a colonização do conhecimento, pela ampliação do
acesso, sua participação na reconstrução dos currículos universitários, a luta pela autonomia da
universidade e, principalmente, a defesa de uma universidade para atender a classe trabalhadora deste
país (JESUS, 2010, p. 421).
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Ainda segundo essa autora não é suficiente formar profissional da educação do campo, mas o profissional
com a formação “do sentido público de sua formação, com o domínio das técnicas, das bases científicas
para pensar, quadros conceituais, os métodos de trabalho, são alguns elementos que não podem faltar a
uma formação profissional” (JESUS, 2010, p. 421).

Quando tratamos especificamente do profissional educador do campo, do ponto de vista destes será
necessário “pensar e materializar um projeto que tome como referência a realidade concreta de cada
território de origem dos estudantes, de cada movimento social ao qual pertence da complexidade que é a
realidade agrária para cada grupo, das possibilidades latentes de reconstruir o presente com o olho
voltado para o futuro” (ARROYO, 2003, p. 423).

Entretanto, a proposta de formação do educador do campo, defendida pelo movimento Por uma Educação
do Campo deve se pautar na formação específica de um educador para atuação em diferentes espaços
educativos, Caldat (2004). Tendo em vista que a educação do campo vai além da sala de aula adentrando
outros espaços como a família, e a comunidade, etc.

Caldart (2004) afirma que o projeto político pedagógico da educação do campo

[...] deve incluir uma reflexão sobre qual o perfil do profissional de educação de
que precisamos e sobre como se faz esta formação. Pensar sobre como os
educadores e as educadoras têm se formado nos próprios processos de
construção da Educação do Campo e como isso pode ser potencializado
pedagogicamente em programas e políticas de formação específicas (p. 22).

Não seria possível discutir educação do campo sem pensar na formação dos professores que são os
principais sujeitos de execução de tal tarefa, para Caldart (2000), essa educação é superação, pois esta
vem lutando com veemência pela transformação social e a emancipação humana, em detrimento de uma
educação opressora e alienadora que tem sido ofertada aos sujeitos do campo.

Podemos fazer menção a precarização da formação dos professores que trabalham no campo através dos
dados divulgados pelo INEP (2011), onde esses dados mostraram que pouco mais de um terço (35%) dos
professores que trabalham nas escolas rurais não tem formação adequada para lecionar. Contudo, formar
esse contingente de 118.736 profissionais é apenas um dos desafios do governo federal, que lançou em
2012, mais uma política destinada à formação de professores que foi o Programa Nacional de Educação do
Campo (Pronacampo)[2] como uma das alternativas para tentar atenuar o problema, esse programa, além
de promover a formação dos professores do campo, investe também em compra de materiais didáticos
específicos para o campo e de automóveis para transporte, reforma de escolas, construção de novos
espaços e compra de equipamentos, como computadores, etc..

Entretanto, defender a formação dos professores que estão no campo é uma das prioridades dos
movimentos sociais organizados e o Pronacampo foi uma das políticas lançada para atender as
reivindicações dos movimentos sociais no âmbito da formação de professores, bem como para buscar
amenizar a carência dessa formação.

É importante ressaltarmos que além da iniciativa do Pronacampo em relação à formação de professores do
campo, já existem outras em instituições que vêm ofertando essa formação específica, a saber: a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte iniciou a primeira turma do curso de Pedagogia da Terra em
(2002) a Universidade Federal de Sergipe em (2007), Universidade Federal da Bahia, o curso de
Licenciatura em Educação do Campo (2008) dentre outras instituições que estão engajadas nesse
processo de formação de professores para atender as demandas das comunidades campesinas.

Nesse contexto, Frigotto (2006) ressalta que
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[...] o trabalhador reivindica escolaridade porque percebe que saber, no interior
das relações sociais em que ele vive, é uma forma de poder. Por isso não lhe
interessa estar fora da escola, como não lhe convém “a defesa da
desescolarização”. Por outro lado, ele resiste a um tipo de educação que não tem
nada a ver com suas preocupações concretas por sua existência, ou que nega seu
saber acumulado no trabalho e na vida (FRIGOTTO, 2006, p. 205).

É pautado nos princípios da vida e da existência humana valorizando os saberes historicamente
construídos que a escola do campo busca se efetivar e se reafirmar produzindo uma proposta pedagógica
específica que possa trabalhar o verdadeiro sentido da vida. Pois, essa luta pela escola não é somente
para as séries iniciais, a proposta é que essa educação se estenda até o ensino superior.

3 A METODOLOGIA UTILIZADA

Para a realização desse estudo utilizamos como técnica de coleta de dados a análise documental e a
entrevista.

A análise documental – Oliveira (2007) considera este um procedimento bastante recomendável na
realização de pesquisa qualitativa, o acesso a documentos escritos é muito importante para que o
pesquisador tenha um conhecimento mais aprofundado do contexto da realização do sujeito pesquisado,
visto que, [...] o “pesquisador precisa conhecer em profundidade o contexto em que se insere seu objeto
de pesquisa. [...] o acesso a documentos escritos em muito contribui para um conhecimento mais
aprofundado da realidade” pesquisada (OLIVEIRA, 2007, p. 90). Os documentos analisados foram os Guias
Gerais que norteiam o programa.

Outro instrumento que consideramos pertinente para realização da pesquisa foi à entrevista. Para Oliveira
(2007) esse “é um excelente instrumento de pesquisa por permitir a interação entre pesquisador (a) e
entrevistado (a) e a obtenção de descrições detalhadas sobre o que se está pesquisando” (p. 86). Dessa
forma, percebemos que através da entrevista era possível coletar as informações cabíveis para responder
aos questionamentos/objetivos da pesquisa, pois, este nos permite um contato maior e direto com o
informante. Fator que contribui de forma significativa para compreendermos e analisarmos o problema
investigado.

Concomitante as observações, realizamos as entrevistas semi-estruturadas[3] com os professores
cursistas do programa, no período de 28 de agosto a 21 de setembro de 2011.

Para identificarmos os professores entrevistados e preservarmos suas identidades adotamos para cada um
destes um pseudônimo, nesse caso nomes de flores.Essas entrevistas foram realizadas no domicílio de
cada professor, por motivo de não podermos interrompê-los em seus locais de trabalho.

Voltando nosso olhar para universo da pesquisa – da totalidade de cinquenta professores que concluíram o
curso com êxito sendo estes de diferentes escolas localizadas no campo[4] e na cidade, tomamos como
recorte para a amostra dessa pesquisa, cinco professores cursistas de cinco escolas distintas, que
corresponde a 10% dos cursistas. A seleção dos professores foi aleatória com os professores que se
dispuseram a participar da pesquisa, e que tivesse concluído o curso com êxito.

Foi uma pesquisa considerada de abordagem qualitativa, uma vez que esse tipo de pesquisa permite ao
pesquisador visitar o local da pesquisa quantas vezes forem necessárias para coletar dados que sejam
pertinentes ao seu trabalho, ao passo que, quanto maior for o contato do pesquisador com o informante,
mais facilitará seu trabalho, Lüdke e André, (1986).
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3. O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO A DISTNCIA PARA GESTORES ESCOLARES

Partindo do princípio de que as pessoas que “vivem no campo podem e têm condições de pensar uma
educação que traga como referência as suas especificidades para incluí-los na sociedade como sujeitos de
transformação” (BRASÍLIA, 2004, p. 38), pesquisadores dessa área como (Caldart, 2000; Arroyo, 2004;
Jesus, 2010) têm mostrado através de suas pesquisas que esses sujeitos não concordam comas
generalização às quais são pensadas as políticas públicas educacionais, uma vez que estas contradizem
todo processo de educação que os sujeitos do campo vêm buscando construir, uma educação que
proporcione ao sujeito conhecimentos que possa conduzi-los a emancipação.

Entretanto, foi possível perceber nos objetivos analisados, que estes não afirmam se o programa em
estudo é direcionado para educação do campo ou da cidade, uma vez que este tem como um de seus
objetivos

Formar gestores escolares e equipe técnica – pedagógica do sistema público de
ensino, inclusive das DIEC, na perspectiva do fortalecimento da gestão escolar
democrática e da melhoria do desempenho da escola pública.

Propiciar a formação de gestores das escolas municipais, disseminando gestão
democrática na rede pública de ensino.

Percebeu-se nesses objetivos que o programa enfoca com muita ênfase a importância da gestão
democrática participativa na escola, no entanto através de conversas informais com os professores
durante a realização do curso, foi possível perceber que as escolas geridas por estes ainda não estão
totalmente inseridas nesse processo de gestão, o que dificulta as discussões no momento de socialização
das atividades.

Segundo Freitas (1995, p. 104) “uma relação democrática no interior da escola só será possível, quando
professor e aluno não estiverem em relação antagônica, incorporando interesses de classes sociais
diferenciadas”. No caso específico do Progestão, este traz explícito em seu contexto sua relação com o
sistema capitalista, e a não preocupação com a classe trabalhadora.

Desse modo, observa-se que que esse programa contradiz os princípios norteadores da educação do
campo que enfatiza no princípio II, a importância dos saberes cotidianos para a produção do
conhecimento. “Os vários saberes não tem fins em si mesmo, eles são instrumentos para intervenção e
mudança de atitudes dos vários segmentos neste processo de renovação” (BRASÍLIA, 2004, p. 37),
saberes estes que não foram mencionados nos elementos que compõem a proposta do programa, seja nos
objetivos ou na avaliação.

É importante ressaltar que essa colocação se alia a articulação que deve existir entre este saber e o saber
cientifico a fim de construir e reinventar novos conhecimentos. Visto que, um auxilia ou complementa o
outro, não um em detrimento do outro. O valor da experiência na educação do campo não é um fim em si
mesmo, mas um meio para produção de conhecimento. .

Nesse contexto, verifica-se que esse curso tem embasamento legal, de acordo com a LDB 9394/96, no
Art. 61, que faz menção a formação do profissional da educação, afirma que para atender aos objetivos
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do
educando, terá como fundamentos: I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a
capacitação em serviço (BRASIL, 1996).

Isso se justifica na medida em que o programa se configura metodologicamente na modalidade a distância
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para que possa proporcionar ao cursista adequação dos estudos ao seu tempo livre do trabalho, ou seja,
nas horas que seriam destinadas para o descanso ele tem que realizar as atividades do curso.

Ao indagarmos aos professores sobre a proposta pedagógica do curso e sua relação com a realidade do
município, identificamos que houve algumas divergências nas respostas dos informantes, uma vez que
estes eram gestores que trabalhavam nas escolas das duas dimensões campo e cidade.

A professora Rosa “P” é gestora de uma escola da cidade e considerou que a proposta do curso se articula
com a realidade do município. Visto que esse curso foi realizado sob a orientação de um professor/tutor do
município o que possibilitava discutir nos encontros presenciais a realidade das escolas e do município,
pois todos os participantes do curso faziam parte do mesmo contexto histórico, porém de realidades
diferente, o campo e a cidade.

Sim. Das seguintes formas: para se trabalhar primeiro o professor precisa
conhecer a escola, a criança, a família, para se trabalhar com a sua realidade,
que muitas vezes o professor vem dar curso de fora e quer que o município
trabalhe de acordo com outro estado ou com outro município. Então aqui
trabalhamos com a nossa realidade (professora Rosa “P”).

Assim, pode-se detectar na fala da professora a importância da valorização dos saberes locais para se
trabalhar a realidade da escola. É nesse contexto que se insere a escola do campo, uma vez que,

A identidade da escola do campo é definida pela vinculação as questões inerentes
a sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos
estudantes, na memoria coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciências e
tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social
da vida coletiva no país (BRASÍLIA, 2004, p.35).

Segundo a fala do professor Cravo “P” que é gestor de núcleo no campo, o curso não se articulou com a
realidade do município, talvez por este ser um gestor do campo e nos elementos que constitui a proposta
desse programa não foi possível identificar propostas que se referisse especificamente à realidade do
campo o que traz a configuração da nossa categoria da totalidade, onde o programa é pensado para
atender a uma totalidade educacional e não a um contexto específico.

Não. Diretamente não, mas ali tem atividades que podem ser adaptadas e
relacionadas com a nossa realidade (professor Cravo “P”).

É na fala desse professor que se percebe o conformismo em relação à construção de politicas públicas
voltadas para a realidade do campo. Isso se configura no momento em que o professor ressalta que o
programa não atendeu diretamente, mas que se pode adaptar a realidade.

A professora Bromélia “P” relatou que o curso se articulou em parte com a realidade do município. Mas
essa tem plena consciência das diferenças entre as realidades do campo e da cidade

Em parte, uma vez que esse curso visa capacitar diretores e coordenadores,
acredito eu que em qualquer lugar a função desses profissionais é a mesma e em
Coronel João Sá não seria diferente. Porém existem contextos diferentes que
precisam ser focados de forma também diferente, por exemplo, a gestão de uma
escolas da zona rural e da zona urbana são totalmente diferentes, porém no
curso vem com a mesma proposta para todas os gestores (professora Bromélia
“P” ).
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Quando indagamos sobre a articulação do programa com a educação do campo observamos as
contradições entre o que se entende por realidade do município e educação do campo nos programa.

A professora Rosa “P” ressaltou nitidamente que não houve nenhuma articulação deste com a educação do
campo, mencionou também a importância de se trabalhar de forma diferente no campo e na cidade,
enfatizando a questão da escola do campo ser multisseriada, que é uma prática bastante comum nas
escolas do campo, porém as falas dos professores apontam que o programa não deu importância a essas
questões.

Não. Não trouxe porque a realidade da zona urbana é totalmente diferente da
zona rural, então deveria ser um curso totalmente trabalhado para professores da
zona rural. Para se trabalhar o multisseriado, o que contribuiria para a preparação
da criança para enfrentar o Ensino Fundamental II (professora Rosa “P”).

Não. Não trouxe nenhum elemento focando a educação do campo, mas as
metodologias e as atividades que foram realizadas dão ideias ao professor de
como levar essa proposta para a educação do campo, as práticas a metodologia,
fazendo essa interligação (professor Cravo “P”).

Não. Mas sabemos que podemos adaptar os elementos do curso a realidade do
campo (professor Girassol P).

Conforme pondera Jesus (2010), a educação precisa ter seu espaço conquistado para que possa ser
trabalhado e estudado seu próprio contexto e espaço social não aceitando assim adequações conforme
sugerido nas falas dos professores, bem como na proposta do programa. No entanto para que se possa
caminhar em direção a superação dessa negação a educação do campo, é preciso recuperar o direito de
produção desses sujeitos considerando as necessidades e realidades locais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da análise dos dados pesquisados pôde-se inferir que o programa não abordou nenhum elemento
que trate diretamente das questões da educação do campo, isso foi evidenciado nas falas dos professores
entrevistados os quais mencionaram a insatisfação em relação ao que foi proposta nos objetivos do
programa, bem como na forma como este foi conduzido no município.

Os dados apontaram também que esse não abordou elementos que enfatizasse a educação do campo.
Porém nas falas dos professores ficou evidente que apesar desse programa não ter trazido em sua
proposta pedagógica elementos que se referissem especificamente à educação do campo, as atividades
desenvolvida poderiam ser adequadas a realidade tanto das escolas da cidade quanto as do campo.

Entretanto, essa não abordagem da educação do campo nos programas governamentais, nos dá margem
para questionar: até que ponto a educação do campo está sendo inserida nos programas
governamentais, a exemplo do Progestão, etc., uma vez que os governantes pregam o discurso da
inclusão social dos sujeitos no contexto educacional, respeitando suas especificidades locais.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ESTUDO DO PROGRAMA
PROGESTÃO EM CORONEL JOAO SÁ

JAILDA EVANGELISTA DO NASCIMENTO CARVALHO[i]

EIXO TEMÁTICO: 3. EDUCAÇÃO NO CAMPO, MOVIMENTOS SOCIAIS

RESUMO

O presente trabalho é parte de uma pesquisa que foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em
Educação (NPGED) na Universidade Federal de Sergipe, cujo objetivo foi investigar a partir dos
documentos que os sustentam e da prática realizada, a importância do programa Capacitação para
Gestores Escolares (PROGESTÃO) para formação dos professores que trabalham nas escolas do campo no
município de Coronel João Sá- BA, nos anos de 2009 e 2010. Os dados foram coletados através de
entrevistas e aplicação de questionário. Os informantes da pesquisa foram 05 professores que tinham
participado com êxito do referido programa. Através das informações obtidas inferimos que esse programa
trouxe algumas contribuições para a formação desses professores, porém identificou-se também algumas
fragilidades em relação a sua aplicabilidade no município.

Palavras-chave: Formação de professores, Educação do Campo, Progestão

ABSTRACT

His work is part of a survey that was developed in the Post-Graduate Education (NPGED) at the Federal
University of Sergipe, whose aim was to investigate the basis of the documents that support and practice
place, the importance of the program for Training school managers (Progestão) for training of teachers
working in schools in the countryside town of Coronel João Sá-BA, in the years 2009 and 2010. Data were
collected through interviews and questionnaires. The informants in the study were 05 teachers who had
participated successfully in the program. Through information obtained infer that this program brought
some contributions to the improvement of teacher education, but also identified some weaknesses in
relation to their application in the municipality.

Keywords: Teacher, Education Field, Progestão

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa se constituiu a partir da necessidade de investigar as políticas públicas de formação
de professores no município de Coronel João Sá Bahia, especificamente, através do programa de
Capacitação para Gestores Escolares (PROGESTÃO). Esse programa foi ofertado pelo governo do Estado
com o objetivo de capacitar em serviço equipes gestoras que atuam nas escolas da rede pública de ensino
não somente nesse município, mas também nas demais regiões do país.

Dessa forma, começou-se a identificar que apesar de alguns professores não terem formação adequada[1]
para atuar na área que estavam trabalhando não tinham interesse em questionar e/ou reivindicar meios
que lhes proporcionassem embasamento mais específico, para a sua formação, nem para sua prática
cotidiana, talvez por comodismo ou por falta de incentivos. O que pôde- se observar embora
empiricamente foi que se repetia o discurso: “o que eu sei, já dá para desenvolver minhas aulas, portanto,
não preciso mais estudar para dar aulas, coisa que faço há muitos anos”, esse fato foi observado através
de diálogo com diversos professores. Dessa forma, foi possível identificar também que a proposta de
formação acessada pelos professores gestores se limitava ao programa governamental a ser analisado por
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esta pesquisa.

Entre a resposta dos professores à não necessidade de formação e a justificativa do programa Progestão,
compreendemos que havia a necessidade de analisar esse programa na medida em que, apesar de ser de
responsabilidade do Estado, conjuntamente com seus entes federados, tem como principal foco a
formação de professores no âmbito geral e como tais, acabam influenciando a prática docente, em
especial, a prática nas escolas do meio rural.

O município possui 54 escolas no campo, onde somente duas destas possui o ensino do 6º ao 9º ano, nas
demais funciona a Educação Infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental. No entanto, observou-se
que existe um certo deslocamento entre a proposta do programa e a realidade do campo no que diz
respeito as suas especificidades locais. Como o município é basicamente rural, e, há nacionalmente uma
luta para se recuperar o território camponês como espaço de vida, e há suspeitas de que esse programa
não atende aos interesses das escolas rurais, nos coube questionar: qual a contribuição desse programa
para a formação e prática dos professores gestores que atuam nas escolas do campo no município de
Coronel João Sá Bahia

É importante ressaltar que não pretendemos com essa pesquisa realizar uma avaliação do programa,
entendemos que avaliação implica em termos a dimensão de todo processo de implantação do mesmo,
dos recursos financeiros investidos, dentre outros.

Partindo desse princípio, resolvemos investigar a partir dos documentos que os sustentam e da prática
realizada, a importância desse programa para formação dos gestores que trabalham nas escolas do campo
no município de Coronel João Sá- BA, nos anos de 2009 e 2010.

Nesse sentido, realizou-se este estudo não somente na perspectiva de identificar os fenômenos, mas
também com o objetivo de discuti-lo dentro da realidade que ele se insere, identificando as contradições
que ocorrem em sua efetivação, visando contribuir para futuras intervenções a partir da problemática
estudada.

2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO DO CAMPO

Pensar a formação de professores que atuam em comunidades específicas é importante não apenas para
melhorar a ação profissional, mas também a formação do professor como um todo, uma vez que cada
contexto histórico e social possui as suas especificidades e, o profissional que adentrar a essa área para
realizar o seu trabalho necessita de conhecimentos específicos para atuar de forma coerente com esse
contexto histórico.

É notório que, para conseguir construir o projeto de educação e de escola voltado para a realidade e
especificidades do campo, é preciso também ser discutida a formação de professores para a educação do
campo, visto que esta formação específica é recente na sociedade brasileira. É uma formação que vem
sendo construída com a luta dos movimentos sociais pelo direito a educação a partir “da luta pela terra,
pelo trabalho e da produção da agricultura camponesa” (JESUS, 2010, p.404).

Dessa forma, entendendo que os professores do campo precisam trabalhar de acordo com as
especificidades dos sujeitos que vivem e trabalha nesse contexto, o movimento Por Uma Educação do
Campo tem reforçado a importância de uma formação específica para esses profissionais. Essa formação
precisa trazer em seu contexto,

[...] conhecimentos do campo, as questões relativas ao equacionamento da terra
ao longo de nossa história, as tensões no campo entre o latifúndio, a
monocultura, o agronegócio e a agricultura familiar; conhecer os problemas da
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reforma agrária, a expulsão da terra, os movimentos de luta pela terra e pela
agricultura camponesa, pelos territórios dos quilombos e dos povos indígenas
(ARROYO, 2007, p. 167).

Essas são consideradas as bases essenciais para a formação do profissional do campo, em detrimento do
educador profissional que está sendo formado nas universidades, cujo objetivo da formação “é o de lhe
preparar para aprender aquilo que for útil e importante às adaptações e adequações exigidas pelo
mercado” (JESUS, 2010, p.410).

Ao discutir a formação de educadores do campo e o compromisso com a emancipação da classe
trabalhadora, Jesus (2010) aponta a fragmentação dos currículos oficiais dos cursos de licenciatura,
mencionando que estes

[...] não tem destacado as questões pertinentes aos conhecimentos e práticas
sociais oriundas do meio rural, são currículos que privilegiam conteúdos, ricos na
sua especificidade, mas poucos sensíveis ao atendimento das reais necessidades
de conhecimento e cultura dos diversos grupos étnicos como indígenas,
ribeirinhos, quilombolas, extrativistas e trabalhadores da agricultura que
historicamente foram excluídos como capazes de pensar e agir (p.410).

Diante a fragmentação desses currículos faz-se necessário analisar quais as condições educacionais que
podem permitir a criação de um currículo que esteja “pautado na relação entre educação e trabalho no
campo, de modo que a escola possa contribuir para formar professores com base em uma pedagogia
social que consiga ligar a educação escolar às diversas dimensões da vida” (JESUS, 2010, p.411).

Compreendendo que a escola precisa preparar os sujeitos para além de uma visão de mundo que
ultrapasse a visão utilitarista da escola, ou seja, “a escola tem de ter um vínculo direto com o trabalho,
não apenas como necessidade, mas como liberdade de expressão, como espaço de criatividade, de
realização de trabalho intelectual e manual, espaço de apoio e reflexão sobre a educação e a participação
dos sujeitos na sociedade” (JESUS, 2010, p.417-418). É através dessa compreensão de escola que é
possível pensar a formação dos professores do campo, uma vez que estes precisam “reconhecer a
importância da escola como uma instituição criada para desenvolver o processo de apropriação do
conhecimento, embora ela não seja a única responsável por isso” (JESUS, 2010, p.417-418).

Sabendo que a escola é a instituição que tem como uma das funções sociais desenvolver o processo de
apropriação do conhecimento, os movimentos sociais estão a exigir a formação dos educadores do campo
não somente pela “falta de educadores nas escolas do meio rural, mas pelo conteúdo desta educação,
pelas necessidades sentidas para qualificar melhor a intervenção da classe trabalhadora no meio rural,
pela própria realidade inscrita na questão agrária brasileira” (JESUS, 2010, p.419).

Diante o contexto de embates contra a hegemonia que o campo está passando, uma das saídas apontadas
por Jesus (2010), Arroyo (2007) e outros pesquisadores, para a formação de educadores do campo, seria
a oferta de cursos de formação partindo do princípio de que o educador do camp, o precisa ser a
continuidade da luta dos movimentos sociais “contra a colonização do conhecimento, pela ampliação do
acesso, sua participação na reconstrução dos currículos universitários, a luta pela autonomia da
universidade e, principalmente, a defesa de uma universidade para atender a classe trabalhadora deste
país (JESUS, 2010, p. 421).

Ainda segundo essa autora não é suficiente formar profissional da educação do campo, mas o profissional
com a formação “do sentido público de sua formação, com o domínio das técnicas, das bases científicas
para pensar, quadros conceituais, os métodos de trabalho, são alguns elementos que não podem faltar a
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uma formação profissional” (JESUS, 2010, p. 421).

Quando tratamos especificamente do profissional educador do campo, do ponto de vista destes será
necessário “pensar e materializar um projeto que tome como referência a realidade concreta de cada
território de origem dos estudantes, de cada movimento social ao qual pertence da complexidade que é a
realidade agrária para cada grupo, das possibilidades latentes de reconstruir o presente com o olho
voltado para o futuro” (ARROYO, 2003, p. 423).

Entretanto, a proposta de formação do educador do campo, defendida pelo movimento Por uma Educação
do Campo deve se pautar na formação específica de um educador para atuação em diferentes espaços
educativos, Caldat (2004). Tendo em vista que a educação do campo vai além da sala de aula adentrando
outros espaços como a família, e a comunidade, etc.

Caldart (2004) afirma que o projeto político pedagógico da educação do campo

[...] deve incluir uma reflexão sobre qual o perfil do profissional de educação de
que precisamos e sobre como se faz esta formação. Pensar sobre como os
educadores e as educadoras têm se formado nos próprios processos de
construção da Educação do Campo e como isso pode ser potencializado
pedagogicamente em programas e políticas de formação específicas (p. 22).

Não seria possível discutir educação do campo sem pensar na formação dos professores que são os
principais sujeitos de execução de tal tarefa, para Caldart (2000), essa educação é superação, pois esta
vem lutando com veemência pela transformação social e a emancipação humana, em detrimento de uma
educação opressora e alienadora que tem sido ofertada aos sujeitos do campo.

Podemos fazer menção a precarização da formação dos professores que trabalham no campo através dos
dados divulgados pelo INEP (2011), onde esses dados mostraram que pouco mais de um terço (35%) dos
professores que trabalham nas escolas rurais não tem formação adequada para lecionar. Contudo, formar
esse contingente de 118.736 profissionais é apenas um dos desafios do governo federal, que lançou em
2012, mais uma política destinada à formação de professores que foi o Programa Nacional de Educação do
Campo (Pronacampo)[2] como uma das alternativas para tentar atenuar o problema, esse programa, além
de promover a formação dos professores do campo, investe também em compra de materiais didáticos
específicos para o campo e de automóveis para transporte, reforma de escolas, construção de novos
espaços e compra de equipamentos, como computadores, etc..

Entretanto, defender a formação dos professores que estão no campo é uma das prioridades dos
movimentos sociais organizados e o Pronacampo foi uma das políticas lançada para atender as
reivindicações dos movimentos sociais no âmbito da formação de professores, bem como para buscar
amenizar a carência dessa formação.

É importante ressaltarmos que além da iniciativa do Pronacampo em relação à formação de professores do
campo, já existem outras em instituições que vêm ofertando essa formação específica, a saber: a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte iniciou a primeira turma do curso de Pedagogia da Terra em
(2002) a Universidade Federal de Sergipe em (2007), Universidade Federal da Bahia, o curso de
Licenciatura em Educação do Campo (2008) dentre outras instituições que estão engajadas nesse
processo de formação de professores para atender as demandas das comunidades campesinas.

Nesse contexto, Frigotto (2006) ressalta que

[...] o trabalhador reivindica escolaridade porque percebe que saber, no interior

Pág.13/18



das relações sociais em que ele vive, é uma forma de poder. Por isso não lhe
interessa estar fora da escola, como não lhe convém “a defesa da
desescolarização”. Por outro lado, ele resiste a um tipo de educação que não tem
nada a ver com suas preocupações concretas por sua existência, ou que nega seu
saber acumulado no trabalho e na vida (FRIGOTTO, 2006, p. 205).

É pautado nos princípios da vida e da existência humana valorizando os saberes historicamente
construídos que a escola do campo busca se efetivar e se reafirmar produzindo uma proposta pedagógica
específica que possa trabalhar o verdadeiro sentido da vida. Pois, essa luta pela escola não é somente
para as séries iniciais, a proposta é que essa educação se estenda até o ensino superior.

3 A METODOLOGIA UTILIZADA

Para a realização desse estudo utilizamos como técnica de coleta de dados a análise documental e a
entrevista.

A análise documental – Oliveira (2007) considera este um procedimento bastante recomendável na
realização de pesquisa qualitativa, o acesso a documentos escritos é muito importante para que o
pesquisador tenha um conhecimento mais aprofundado do contexto da realização do sujeito pesquisado,
visto que, [...] o “pesquisador precisa conhecer em profundidade o contexto em que se insere seu objeto
de pesquisa. [...] o acesso a documentos escritos em muito contribui para um conhecimento mais
aprofundado da realidade” pesquisada (OLIVEIRA, 2007, p. 90). Os documentos analisados foram os Guias
Gerais que norteiam o programa.

Outro instrumento que consideramos pertinente para realização da pesquisa foi à entrevista. Para Oliveira
(2007) esse “é um excelente instrumento de pesquisa por permitir a interação entre pesquisador (a) e
entrevistado (a) e a obtenção de descrições detalhadas sobre o que se está pesquisando” (p. 86). Dessa
forma, percebemos que através da entrevista era possível coletar as informações cabíveis para responder
aos questionamentos/objetivos da pesquisa, pois, este nos permite um contato maior e direto com o
informante. Fator que contribui de forma significativa para compreendermos e analisarmos o problema
investigado.

Concomitante as observações, realizamos as entrevistas semi-estruturadas[3] com os professores
cursistas do programa, no período de 28 de agosto a 21 de setembro de 2011.

Para identificarmos os professores entrevistados e preservarmos suas identidades adotamos para cada um
destes um pseudônimo, nesse caso nomes de flores.Essas entrevistas foram realizadas no domicílio de
cada professor, por motivo de não podermos interrompê-los em seus locais de trabalho.

Voltando nosso olhar para universo da pesquisa – da totalidade de cinquenta professores que concluíram o
curso com êxito sendo estes de diferentes escolas localizadas no campo[4] e na cidade, tomamos como
recorte para a amostra dessa pesquisa, cinco professores cursistas de cinco escolas distintas, que
corresponde a 10% dos cursistas. A seleção dos professores foi aleatória com os professores que se
dispuseram a participar da pesquisa, e que tivesse concluído o curso com êxito.

Foi uma pesquisa considerada de abordagem qualitativa, uma vez que esse tipo de pesquisa permite ao
pesquisador visitar o local da pesquisa quantas vezes forem necessárias para coletar dados que sejam
pertinentes ao seu trabalho, ao passo que, quanto maior for o contato do pesquisador com o informante,
mais facilitará seu trabalho, Lüdke e André, (1986).

3. O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO A DISTNCIA PARA GESTORES ESCOLARES

Pág.14/18



Partindo do princípio de que as pessoas que “vivem no campo podem e têm condições de pensar uma
educação que traga como referência as suas especificidades para incluí-los na sociedade como sujeitos de
transformação” (BRASÍLIA, 2004, p. 38), pesquisadores dessa área como (Caldart, 2000; Arroyo, 2004;
Jesus, 2010) têm mostrado através de suas pesquisas que esses sujeitos não concordam comas
generalização às quais são pensadas as políticas públicas educacionais, uma vez que estas contradizem
todo processo de educação que os sujeitos do campo vêm buscando construir, uma educação que
proporcione ao sujeito conhecimentos que possa conduzi-los a emancipação.

Entretanto, foi possível perceber nos objetivos analisados, que estes não afirmam se o programa em
estudo é direcionado para educação do campo ou da cidade, uma vez que este tem como um de seus
objetivos

Formar gestores escolares e equipe técnica – pedagógica do sistema público de
ensino, inclusive das DIEC, na perspectiva do fortalecimento da gestão escolar
democrática e da melhoria do desempenho da escola pública.

Propiciar a formação de gestores das escolas municipais, disseminando gestão
democrática na rede pública de ensino.

Percebeu-se nesses objetivos que o programa enfoca com muita ênfase a importância da gestão
democrática participativa na escola, no entanto através de conversas informais com os professores
durante a realização do curso, foi possível perceber que as escolas geridas por estes ainda não estão
totalmente inseridas nesse processo de gestão, o que dificulta as discussões no momento de socialização
das atividades.

Segundo Freitas (1995, p. 104) “uma relação democrática no interior da escola só será possível, quando
professor e aluno não estiverem em relação antagônica, incorporando interesses de classes sociais
diferenciadas”. No caso específico do Progestão, este traz explícito em seu contexto sua relação com o
sistema capitalista, e a não preocupação com a classe trabalhadora.

Desse modo, observa-se que que esse programa contradiz os princípios norteadores da educação do
campo que enfatiza no princípio II, a importância dos saberes cotidianos para a produção do
conhecimento. “Os vários saberes não tem fins em si mesmo, eles são instrumentos para intervenção e
mudança de atitudes dos vários segmentos neste processo de renovação” (BRASÍLIA, 2004, p. 37),
saberes estes que não foram mencionados nos elementos que compõem a proposta do programa, seja nos
objetivos ou na avaliação.

É importante ressaltar que essa colocação se alia a articulação que deve existir entre este saber e o saber
cientifico a fim de construir e reinventar novos conhecimentos. Visto que, um auxilia ou complementa o
outro, não um em detrimento do outro. O valor da experiência na educação do campo não é um fim em si
mesmo, mas um meio para produção de conhecimento. .

Nesse contexto, verifica-se que esse curso tem embasamento legal, de acordo com a LDB 9394/96, no
Art. 61, que faz menção a formação do profissional da educação, afirma que para atender aos objetivos
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do
educando, terá como fundamentos: I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a
capacitação em serviço (BRASIL, 1996).

Isso se justifica na medida em que o programa se configura metodologicamente na modalidade a distância
para que possa proporcionar ao cursista adequação dos estudos ao seu tempo livre do trabalho, ou seja,
nas horas que seriam destinadas para o descanso ele tem que realizar as atividades do curso.
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Ao indagarmos aos professores sobre a proposta pedagógica do curso e sua relação com a realidade do
município, identificamos que houve algumas divergências nas respostas dos informantes, uma vez que
estes eram gestores que trabalhavam nas escolas das duas dimensões campo e cidade.

A professora Rosa “P” é gestora de uma escola da cidade e considerou que a proposta do curso se articula
com a realidade do município. Visto que esse curso foi realizado sob a orientação de um professor/tutor do
município o que possibilitava discutir nos encontros presenciais a realidade das escolas e do município,
pois todos os participantes do curso faziam parte do mesmo contexto histórico, porém de realidades
diferente, o campo e a cidade.

Sim. Das seguintes formas: para se trabalhar primeiro o professor precisa
conhecer a escola, a criança, a família, para se trabalhar com a sua realidade,
que muitas vezes o professor vem dar curso de fora e quer que o município
trabalhe de acordo com outro estado ou com outro município. Então aqui
trabalhamos com a nossa realidade (professora Rosa “P”).

Assim, pode-se detectar na fala da professora a importância da valorização dos saberes locais para se
trabalhar a realidade da escola. É nesse contexto que se insere a escola do campo, uma vez que,

A identidade da escola do campo é definida pela vinculação as questões inerentes
a sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos
estudantes, na memoria coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciências e
tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social
da vida coletiva no país (BRASÍLIA, 2004, p.35).

Segundo a fala do professor Cravo “P” que é gestor de núcleo no campo, o curso não se articulou com a
realidade do município, talvez por este ser um gestor do campo e nos elementos que constitui a proposta
desse programa não foi possível identificar propostas que se referisse especificamente à realidade do
campo o que traz a configuração da nossa categoria da totalidade, onde o programa é pensado para
atender a uma totalidade educacional e não a um contexto específico.

Não. Diretamente não, mas ali tem atividades que podem ser adaptadas e
relacionadas com a nossa realidade (professor Cravo “P”).

É na fala desse professor que se percebe o conformismo em relação à construção de politicas públicas
voltadas para a realidade do campo. Isso se configura no momento em que o professor ressalta que o
programa não atendeu diretamente, mas que se pode adaptar a realidade.

A professora Bromélia “P” relatou que o curso se articulou em parte com a realidade do município. Mas
essa tem plena consciência das diferenças entre as realidades do campo e da cidade

Em parte, uma vez que esse curso visa capacitar diretores e coordenadores,
acredito eu que em qualquer lugar a função desses profissionais é a mesma e em
Coronel João Sá não seria diferente. Porém existem contextos diferentes que
precisam ser focados de forma também diferente, por exemplo, a gestão de uma
escolas da zona rural e da zona urbana são totalmente diferentes, porém no
curso vem com a mesma proposta para todas os gestores (professora Bromélia
“P” ).

Quando indagamos sobre a articulação do programa com a educação do campo observamos as
contradições entre o que se entende por realidade do município e educação do campo nos programa.
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A professora Rosa “P” ressaltou nitidamente que não houve nenhuma articulação deste com a educação do
campo, mencionou também a importância de se trabalhar de forma diferente no campo e na cidade,
enfatizando a questão da escola do campo ser multisseriada, que é uma prática bastante comum nas
escolas do campo, porém as falas dos professores apontam que o programa não deu importância a essas
questões.

Não. Não trouxe porque a realidade da zona urbana é totalmente diferente da
zona rural, então deveria ser um curso totalmente trabalhado para professores da
zona rural. Para se trabalhar o multisseriado, o que contribuiria para a preparação
da criança para enfrentar o Ensino Fundamental II (professora Rosa “P”).

Não. Não trouxe nenhum elemento focando a educação do campo, mas as
metodologias e as atividades que foram realizadas dão ideias ao professor de
como levar essa proposta para a educação do campo, as práticas a metodologia,
fazendo essa interligação (professor Cravo “P”).

Não. Mas sabemos que podemos adaptar os elementos do curso a realidade do
campo (professor Girassol P).

Conforme pondera Jesus (2010), a educação precisa ter seu espaço conquistado para que possa ser
trabalhado e estudado seu próprio contexto e espaço social não aceitando assim adequações conforme
sugerido nas falas dos professores, bem como na proposta do programa. No entanto para que se possa
caminhar em direção a superação dessa negação a educação do campo, é preciso recuperar o direito de
produção desses sujeitos considerando as necessidades e realidades locais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da análise dos dados pesquisados pôde-se inferir que o programa não abordou nenhum elemento
que trate diretamente das questões da educação do campo, isso foi evidenciado nas falas dos professores
entrevistados os quais mencionaram a insatisfação em relação ao que foi proposta nos objetivos do
programa, bem como na forma como este foi conduzido no município.

Os dados apontaram também que esse não abordou elementos que enfatizasse a educação do campo.
Porém nas falas dos professores ficou evidente que apesar desse programa não ter trazido em sua
proposta pedagógica elementos que se referissem especificamente à educação do campo, as atividades
desenvolvida poderiam ser adequadas a realidade tanto das escolas da cidade quanto as do campo.

Entretanto, essa não abordagem da educação do campo nos programas governamentais, nos dá margem
para questionar: até que ponto a educação do campo está sendo inserida nos programas
governamentais, a exemplo do Progestão, etc., uma vez que os governantes pregam o discurso da
inclusão social dos sujeitos no contexto educacional, respeitando suas especificidades locais.
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[1] Considera-se nos termos da lei 9393/96, como formação adequada para lecionar nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, Licenciatura no curso de pedagógica.
[2] O Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo) é uma ação do Governo Federal resultado
da mobilização dos movimentos sociais e sindicais do campo, com apoio do MEC. Oferece apoio técnico e
suporte financeiro para estados e municípios implementarem suas políticas de Educação do campo. www.
Contag. Org.br.
[3] As entrevistas na íntegra se encontram nos anexos dessa dissertação.

[4]Consideramos pertinente ressaltar que por se o Progestão é um programa de gestores escolares este
abrange um número maior de escolas, tanto da cidade quanto do campo, porque todos os diretores,
vice-diretores, coordenadores e secretários escolares foram convidados a participar deste.

[i] Graduação em Pedagogia; Mestrado em Educação; professora da rede municipal de ensino em Coronel
João Sá Bahia. e-mail: jen2009@ig.com.br

Pág.18/18


