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1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem por finalidade descrever e analisar as dificuldades por estudantes oriundos do Campo em
uma licenciatura da UEFS, analisando como esses estudantes enfrentam as dificuldades que os atravessam
no seu percurso na Universidade.

Nos últimos anos, fenômenos relacionados à transformação no contexto educacional social e político vêm
acontecendo principalmente nas universidades, e uma das mais importantes são as políticas de inclusão
relacionadas ao acesso e a permanência destinada à incorporação de estudantes oriundo de contexto como
o campo, indígenas, quilombolas nas Universidades públicas.

A preocupação em discutir essa temática surgiu das minhas experiências, dificuldades até a Universidade,
pois sou oriunda de uma escola publica da zona rural e ao concluir meu ensino médio não tive condições
financeiras para morar em outra cidade desistir. Depois de dez anos longe das salas de aula e morando em
Feira de Santana voltei a estudar, e logo que ingressei na Universidade, percebi que as dificuldades
enfrentadas por mim também poderia ser de muitos outros estudantes, então baseado na em experiências
vivenciadas por mim é que achei pertinente desenvolver este projeto.

Como se sabe a educação é um direito de todos e é nessa perspectiva que Siqueira e Rossetto (2009),
concluem que a educação voltada para o campo também é dever do Estado, porém quando avaliado o
próprio sistema de Educação Nacional notase uma grande divida social com os adultos analfabetos e com
os educandos deste contexto, pois há grandes dificuldades para se estabelecer uma dinâmica pedagógica
mais afinada, tendo em vista a complexidade desta área, desde instalações precárias até a falta de
professores qualificados e adequados à realidade dos sujeitos inserido neste contexto, como ressalta
(CALDART 2002, p. 28):

Toda vez que houve alguma sinalização de política educacional ou de projeto
pedagógico específico isto foi feito para o meio rural e muito poucas vezes com os
sujeitos do campo. Além, de não reconhecer o povo do campo como sujeito da
política e da pedagogia, sucessivos governos tentaram sujeitalo a um tipo de
educação domesticadora e atrelada a modelos econômicos perversos.
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Nesse âmbito a Pnera (2004), comprova que os lideres comunitários reconhecem a importância da
educação e afirma que essa está sendo oferecida de maneira precária.

Nesse âmbito educação do campo é uma temática muito discutida na atualidade, sejam nos movimentos
sociais, nas universidades ou até mesmo nas escolas que estão neste contexto chamado “campo”, segundo
(CALVACANTE 2010, p.7):

Podese inferir que no início dos anos 2000, educadores e militantes foram
cercados por um certo otimismo com os avanços das políticas de reconhecimento
das lutas dos movimentos sociais do campo no cenário de históricas lacunas
existentes no rural. O rural, como o ambiente/lugar não necessariamente
contemplado em sua história como contexto educacional de especificidades e
idiossincrasias, e que assim, na resistência, busca um olhar mais sensível e
politicamente comprometido com sua(s) realidade(s).

Não se pode pensar na educação do campo sem esta vinculada com outras políticas, ações ou
planejamento, por isso é preciso dialogar, reivindicar e propor o fortalecimento das políticas publica de
acesso e permanência, e assim garantir aos estudantes oriundos não só do campo, mas também de outros
contextos, o direito de ser inserida nas universidades. A importância deste tema para a sociedade e
também para aqueles que serão analisados no decorrer deste trabalho.

Segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional nº 9.394/96, em seu artigo 1º, “A educação
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais”. Nesse mesmo sentido a BRASIL (1996):

Art.2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade e pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o mercado de trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – Igualdade
de condições para acesso e permanência.

A Constituição Federal de 1988 também asseguram o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas.
As leis garantem o acesso, mas é essencial que todos que ingressarem nas instituições de ensino tenham
condições de permanecer com sucesso.

Diante dessas constatações, que estão relacionadas às dificuldades de estudantes se manterem na
universidade, que de que as políticas de inclusão não dão suporte para que os estudantes tenham material
necessário para desenvolverem melhor seus estudos é imprescindível aprofundar as pesquisas
bibliográficas sobre essas dificuldades, e também analisar os estudantes envolvidos neste contexto, por
isso cheguei à conclusão que a escolha do tema irá trazer novas descobertas com diferentes concepções e
assim, percebi a importância de desenvolver um projeto monográfico falando sobre as dificuldades
enfrentadas por estudantes do campo em Licenciatura da Matemática da UEFS.

1.1 Problema

• Quais as condições materiais disponibilizadas pela UEFS para a manutenção das atividades dos
estudantes oriundos do campo
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1. Questões de estudo

• Como se dá o acesso dos estudantes oriundos do campo na Universidade
• Qual contribuição das políticas publicas no processo de formação destes estudantes
• Quais dificuldades encontradas por esses estudantes para se manterem na Universidade
• De que forma a universidade contribui para a permanência desses estudantes

1.3. Objetivo geral

• Analisar quais condições materiais ofertadas pela UEFS para a manutenção das atividades dos
estudantes oriundos do campo.

Específicos

• Identificar como se dá o acesso desses estudantes na universidade.

• Descrever o perfil dos sujeitos envolvidos neste contexto do campo até o Campus.
• Analisar as dificuldades enfrentadas pelos mesmos durante o processo de formação.

1. REFERENCIAL TEÓRICO.

O que será apresentado a seguir é uma revisão de literatura sobre a educação do campo, suas concepções,
movimentos sociais, as políticas de permanência desses estudantes na universidade, as dificuldades
enfrentadas pelos mesmos para se manterem na instituição, e também um levantamento sobre o que a
resolução da Universidade Estadual de Feira de Santana(UEFS), traz para que esses sujeitos oriundos do
campo conclua sua graduação com êxito.

2.1 Educação Do Campo

A educação do campo, por muitos anos vem sofrendo descaso do poder publico, a fim de obter melhores
condições para as sujeitos envolvidos neste contexto muitos movimentos foram feitos, com o objetivo de
acabar com a precariedade das escolas, a falta de profissionais qualificados, e também melhores condições
de trabalho para esses profissionais, e é nesta perspectiva que (PINHEIRO 2011, p.) afirma que:

[...] a educação do campo tem se caracterizado como um espaço de precariedade
por descasos, especialmente pela ausência de políticas públicas para as
populações que lá residem. Essa situação tem repercutido nesta realidade social,
na ausência de estradas apropriadas para escoamento da produção; na falta de
atendimento adequado à saúde; na falta de assistência técnica; no não acesso à
educação básica e superior de qualidade, entre outros [...].

Segundo Cavalcante (2009), o tema educação do campo ainda carece de muitos estudos, para que se
possam desvendar os rumos das escolas e das políticas publicas educacionais do campo.

A educação do campo hoje assume um papel importantíssimo para o desenvolvimento das comunidades
rurais e também abre muitas discussões sobre a inserção dos estudantes oriundos deste contexto nas
universidades pública. Autores como Calvacante (2007), aponta a educação do campo como protagonista
dos movimentos sociais atuais: Arroyo (2005) para qual há uma necessidade de novas políticas para o
sistema educacional do campo. Já Ambromovay (2006), defende que a educação do campo propõe nova
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analises sobre o espaço, também há de se repensar em novas políticas governamentais sobre o campo,
não abordam muito as dificuldades que os estudantes oriundos deste contexto enfrentam antes e depois de
ingressar nas universidades, e o que deveriam ser feito para melhorar a educação desse contexto.

A discussão sobre educação do campo está relacionada com outros movimentos, como os movimentos
sociais, e a partir dos mesmos que o impulsionaram essa discussão, que vivemos em um País e em uma
sociedade que se diz democrática, de acordo com a constituição de 1988, a qual garante direitos iguais
para todos, percebese que os mesmos não são efetivados por conta de uma política capitalista que
permeiam as relações sócias, no campo isso também não é diferente, pois mesmos com seus direitos
garantidos não há efetivação dos mesmos. Ainda há muita luta por uma educação voltada para as
necessidades do campo, uma educação do campo e para o campo.

2.2 Movimentos Sociais do Campo

Os movimentos sociais não são considerados movimentos atuais. Os mesmos começaram e acompanharam
os nossos períodos históricos, eles surgiram por conta das crises como violência, desemprego, miséria etc.,
as crises tiveram o objetivo de democratizar e modificar a ordem estabelecida criando diversos
movimentos com particularidades próprias.

Quando se fala de movimentos sociais do campo Arroyo (2004), discorre que o movimento social no campo
representa uma nova consciência do direito a terra, ao trabalho, à justiça, à igualdade, ao conhecimento, à
cultura, a saúde e à educação. O conjunto de lutas e ações que os homens e mulheres do campo
realizaram, os riscos que assumem, mostra quanto reconhecem sujeitos de direitos. E que há de se avaliar
a necessidade de construção de um sistema público de educação do campo. A partir desse contexto de
mobilização social, a constituição de 1988 consolidou compromisso do Estado e da sociedade brasileira em
promover a educação para todos, garantindo o direito ao respeito e à adequação da educação às
singularidades culturais e regionais Arroyo (2005).

A luta por essas políticas públicas segundo Munarin (2008), por uma melhor educação para a população do
campo começou a ser discutida há pouco tempo, pois até então a educação oferecida era fora das agendas
políticas, evidenciando a marginalização e exclusão dos mesmos.

Segundo Caldart (2008), um dos entraves ao avanço da luta popular pela educação básica do campo é
cultural. A população do campo incorpora em si uma visão que é um verdadeiro circulo vicioso: sair do
campo para continuar a ter escola, e ter escola para poder sair do campo, ou seja, uma situação social de
exclusão, que é um dos desdobramentos perverso da opção de subdesenvolvimento do país, feita pelas
elites brasileiras, acaba se tornando uma espécie de bloqueio cultural que impede o seu enfrentamento
afetivo por quem é de direito.

Já Calvacante (2007), aponta que os movimentos sociais do campo ganharam protagonismo. Certos que o
rural, este lugar que representava a escravidão dos sujeitos ao capitão do senhor, não os representava,
queriam o campo, este lugar que pode ser o “rural em movimento”, quando os sujeitos falantes se
pronunciam em busca de um mundo melhor e possível ao longo das duas ultima décadas. Segundo
Abramovay (2006), a abordagem territorial propõe uma perspectiva de análise que abre caminhos para a
compreensão da ruralidade sob a ótica da interação social e da complexidade de relações culturais,
políticas e institucionais que constroem esse espaço, contribuindo para repensar a atuação das políticas
governamentais no campo.

2.3 Políticas de cotas/resolução UEFS

O acesso à educação é um direito de todos, mas a permanência de estudantes oriundos de classe inferior.
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Campo, quilombolas indígenas nas universidades públicas vai muito alem de passar em uma seleção
(vestibular). Este estudante não tem condições financeiras de se manter em outra cidade como vai
permanecer na instituição Sei que as universidades dispõem de bolsas de estudos, mas isso só acontece
após um período que está incluído nas universidades, mas mesmo com uma bolsa, não é possível se
manter na instituição, pois tem outros empecilhos como moradia que um item com valor financeiro muito
alto, entre outros também, pois só o acesso que garantido pelas políticas de cota não basta tem que haver
formas de permanência desses estudantes nas instituições, como fala (SARKIS, 2004, p. 97). O estudo das
categorias “acesso” e “permanência” se relacionam ao paradigma da igualdade, uma vez que a “gratuidade
da matrícula e mensalidade não é suficiente para garantir o acesso físico e a manutenção do estudante
junto à universidade”.

Conforme ressalta Oliveira (1994), a lei 5.540 de 28 de novembro de 1968 que pôs fim à federalização de
ensino superior, bem como, as normas de criação de cursos, ampliação de vagas e concessão de status
universitários, deu abertura à diversificação do acesso. Os anos 1980 e 1990 foram considerados no
universo acadêmico das instituições públicas, período de discussões sobre o acesso ao estudante para o
ensino superior. Já o período seguinte, o final dos anos 1990 o vestibular era percebido como possibilidade
de “criar um modelo de seleção natural, justo, neutro e democrático mesmo no interior de uma sociedade
capitalistaliberal heterogênea e desigual”. Há uma forma de ingresso nas universidades garantido pela lei,
mas como ressalta os autores não basta só o acesso tem que se discutirem também formas de
permanências.

O debate atual sobre as políticas de cota está acirrado, alguns autores concordam com as políticas e as
consideram compensatória, já outros acham as políticas necessárias, mas, tem que haver mais discussões
sobre as políticas de inclusão, já que as cotas estão voltadas para as pessoas com baixa condição
financeiras e alguns grupos como negros, indígenas, entre outros. Neste contexto, Siss (2002), discute a
questão da interseção entre políticas educacionais, relações raciais e processo de efetivação. Já Barcellos
(2004), analisa alguns aspectos da vivencia de estudantes universitários e sua percepção das relações
raciais no Brasil.

De acordo com o relatório de gestão da UEFS (2012), a instituição possui políticas de permanência de
estudantes, buscando a redução das desigualdades socioeconômicas, assegurando assim a continuidade
desse estudante oriundo de grupos sociais historicamente excluídos. Entre os benefícios oferecidos estão,
moradia estudantil, bolsa alimentação, apoio psicológico, assistência jurídica etc. A Universidade
desenvolve o programa de concessão de passagem terrestre, possibilitando transporte para os estudantes
participarem de Congressos, Seminários, Simpósios entre outros. A UEFS também oferece 713 bolsas
Institucionais e 694 bolsas Interinstitucionais, como forma de garantir a participação dos estudantes na
Universidade, há outros programas oferecidos pela Universidade para a manutenção desses estudantes na
instituição.

3. METODOLOGIA

A metodologia é um conjunto de procedimentos que visa atingir os objetivos estabelecidos, seguindo um
caminho para alcançar os resultados esperados na pesquisa. Esse método é composto da determinação do
tipo de pesquisa, do contexto, dos sujeitos envolvidos e da produção de dados, associando o problema com
o objeto de estudo e com a investigação cientifica.

A realização de toda pesquisa científica necessita inicialmente de um bom planejamento para se tornar
produtiva e eficaz. (FACHIN 2003, p. 124) afirma que:

Por meio do planejamento, o pesquisador estabelece com maior precisão os
objetivos da pesquisa, determina a metodologia a ser empregada e enumera os
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recursos tanto materiais quanto humanos a ser utilizados e, ainda fixa a duração
das tarefas a ser desenvolvidas.

Dessa forma, o planejamento metodológico para qualquer pesquisa deve contemplar no primeiro momento
o levantamento do acervo bibliográfico. Assim, buscase examinar o manancial constituído principalmente
de livros, artigos e teses publicados, para levantamento e análise. Podese dizer, portanto, que a leitura da
bibliografia é uma etapa indispensável para qualquer tipo de pesquisa.

3.1 Tipo de pesquisa

A metodologia adotada neste projeto é de cunho qualitativo do tipo entrevista, que se caracteriza como um
conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de
um sistema complexo de significados e tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do
mundo social: tratase de reduzir a distancia entre indicador e indicado, entre a teoria e os dados, entre o
contexto e a ação.

A escolha desse tipo de pesquisa pode contemplar diversos procedimentos de coleta de dados, fato que irá
contribuir para que se tenham diversas fontes de informações, retratando a complexidade de uma situação
particular, focalizando o problema em seu aspecto total.

3.2 Contexto

O contexto da pesquisa será a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

3.3 Sujeitos

Os sujeitos da pesquisa são estudantes oriundos do campo, que esteja cursando Licenciatura em
Matemática na (UEFS) Universidade Estadual de Feira de Santana e que tenha alguma contribuição
relacionada às dificuldades de se manter na instituição, ou seja, que esteja engajado na discussão da
temática.

3.4 Coleta de dados

Após a revisão bibliográfica, localizando e selecionando o material teórico, será realizada uma coleta de
dados através de entrevista individual.

A entrevista é um método muito utilizado, segundo Cunha (1988), a mesma permite captar emoções,
sentimentos, hábitos do entrevistado e possibilita ainda que os entrevistados esclareça alguma pergunta
não entendida pelo entrevistador. Além de proporcionar ao entrevistador a oportunidade de ficar diante de
seus entrevistados.
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