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RESUMO:  

Este texto tem por objetivo apresentar resultados parciais da pesquisa de mestrado 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade 
(PPGEDUC) na Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A intenção é investigar de que 
forma a gestão educacional do município de Valente, cidade situada no semiárido baiano, 
conduziu o processo de nucleação das escolas do campo, analisando a relação desta com a 
comunidade. O interesse pelo estudo surge justamente diante da constatação do grande 
desinteresse do poder público com relação a educação do campo, principalmente do 
semiárido, região relegada a falta de políticas públicas na área educacional. Portanto, ao 
pesquisar sobre tal tema traz a possibilidade de alargar horizontes para que se possa 
corroborar com as discussões sobre a Educação do Campo.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação do Campo, nucleação, semiárido 
 

RESUMEN:  

Este texto tiene por objetivo presentar resultados parciales de la investigación de máster 
desarrollada en el Programa de Pós-Graduación en Educación y Contemporaneidad 
(PPGEDUC) en la Universidade do Estado da Bahia (UNEB). La intención es investigar de 
que forma la gestión educacional del municipio de Valente, ciudad situada en el semiárido 
baiano, condujo el proceso de nucleação de las escuelas del campo, analizando la relación de 
esta con la comunidad. El interés por el estudio surge justamente delante de la constatação del 
grande desinteresse del poder público con relación la educación del campo, principalmente 
del semiárido, región relegada la falta de políticas públicas en el área educacional. Por lo 
tanto, al investigar sobre tal tema trae la posibilidad de ensanchar horizontes para que se 
pueda corroborar con las discusiones sobre la Educación del Campo. 

PALAVRAS- CLAVE: Educación del Campo, nucleação, semiárido.  
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Introdução  

 

Enquanto o ser que simplesmente vive não é capaz de refletir sobre si 

mesmo e saber-se vivendo no mundo, o sujeito existente reflete sobre sua 

vida, no domínio mesmo da existência e se pergunta em torno de suas 

relações com o mundo. (FREIRE, 1981, p.53) 
 

Geralmente relegada a resíduos da educação brasileira, a educação do campo e, 

consequentemente, a população do campo, foi negado o acesso ao conhecimento e garantia do 

direito à educação de qualidade. Relegada a um modelo de educação urbanocêntrica, que 

segue a risca a “cartilha do capitalismo”, é “oferecida” ao homem do campo uma educação 

que não visa a sua interação de forma consciente com a conjuntura em que está inserido, 

como também a não reflexão do seu papel enquanto sujeito crítico, construtor da sua história.  

Pode-se afirmar que essa ótica de uma educação acrítica, desprovida de reflexões mais 

profundas sobre o papel de uma educação transformadora, é fruto de um modelo econômico e 

social que dita as regras de como e quem será atendido de forma qualitativa no âmbito 

educacional. No que concerne ao homem do campo, “o legado desse modelo econômico 

capitalista foi a manutenção das desigualdades e do status quo, e a educação pouco contribuiu 

para mudar essa realidade.” (SALES, 2007). 

Partindo do pressuposto de que a educação do campo é um tema historicamente 

esquecido e desmerecido pelas políticas públicas educacionais e, intencionalmente, “voltado 

para uma concepção de sociedade e desenvolvimento que a nega enquanto contexto 

sociocultural e socioambiental” (CAVALCANTE, 2007) é que optamos por pesquisar sobre a 

nucleação das escolas do campo do município de Valente, no intuito de entender de que forma 

foi conduzido esse processo.  

Este texto tem por objetivo apresentar resultados parciais da pesquisa de mestrado 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade 

(PPGEDUC) na Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A intenção é investigar de que 

forma a gestão educacional do município de Valente, cidade situada no semiárido baiano, 

conduziu o processo de nucleação das escolas do campo, analisando a relação desta com a 

comunidade.  

O município de Valente está situado na região do semiárido baiano, compondo, com 

mais 18 municípios, o território de identidade do sisal2. De acordo com dados do IBGE 

(2006), o município possui 19.165 habitantes, sendo que 9.654 residem na zona rural, tendo 
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como maior fonte de renda a agricultura familiar. Por ser considerado um município agrário, o 

maior número de escolas encontra-se na zona rural. 

 

O porquê de estudar a Educação do Campo: passos de uma caminhada  

 

O interesse pelo estudo surge justamente diante da constatação do grande desinteresse 

do poder público com relação a educação do campo, principalmente do semiárido, região 

relegada a falta de políticas públicas na área educacional.  

As primeiras inquietações que conduziram a necessidade de desenvolvimento do 

presente plano de pesquisa foram desencadeados pela experiência acumulada em alguns anos 

atuando como bolsista de extensão durante a graduação na Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), Estado da Bahia, em projetos voltados para a formação de professores. 

Nesse percurso, as primeiras investidas nos estudos sobre educação do campo foram iniciadas 

enquanto bolsista de extensão da área de Língua Portuguesa no PRONERA (Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária), voltado para a alfabetização de jovens e adultos, 

em que pesquisamos de que forma ocorria o processo de alfabetização pelos sujeitos que 

estavam aprendendo a ler e escrever, não apenas as palavras, como diz Paulo Freire, mas 

também o mundo.  

Ainda no PRONERA nos questionamos a respeito da educação do campo para o 

homem do campo. Posteriormente, damos continuidade nessa temática, atuando também 

como bolsista da área de Língua Portuguesa no Projeto CAT3 (Conhecer, Analisar e 

Transformar a realidade do campo), que atua na formação continuada de professores do 

campo do semiárido baiano, tendo como perspectiva uma educação contextualizada, sendo o 

município de Valente um dos que fazem parte da proposta de educação do campo do CAT.  

 No sentido e na busca de elucidar as questões colocadas, é que optamos por investigar 

como foi conduzido o processo de nucleação das escolas do campo do município de Valente, 

município situado no semiárido baiano, região historicamente esquecida pelos governantes, 

principalmente no que toca a políticas públicas de educação, em especial a educação do 

campo. Assim, justifica-se a pesquisa pelo fato de o estudo contribuir para o preenchimento 

de lacunas históricas no que concerne ao estudo de regiões e camadas menos favorecidas, a 

exemplo do semiárido baiano e da educação do campo. 

Portanto, o intuito da Pesquisa é, também, corroborar com as discussões sobre 

políticas de Educação, principalmente a Educação de Campo, além do compromisso em 

incrementar a construção de conhecimentos científicos socialmente relevantes, contribuindo 
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com as discussões e efetivações de políticas educacionais voltadas tanto para o município de 

Valente como para a região semiárida.  

 

Nucleação das escolas do campo: o que é isso mesmo?   

 

A nucleação se caracteriza por agrupar várias escolas em uma central. Esse processo 

se iniciou no Brasil na década de 70 nos Estados do Sul e do Sudeste, quando se seguiu 

predominantemente o modelo norte-americano. A providência consistia em reunir várias 

escolas ou salas ditas “isoladas”, que foram fechadas ou desativadas, agrupando-as em uma 

única escola nos distritos ou comunidades que reunissem maior número de pequenas 

comunidades em seu entorno, surgindo esse modelo de organização conhecido como escola 

nucleada. Tal prática tornou-se a mais comum como procedimento de organização para o 

atendimento das populações do campo. (BRASIL, 2008). De acordo com Andrade e Di Pierro 

(2003, p. 64) “o agrupamento ou nucleação das escolas rurais é uma estratégia amplamente 

adotada por governos estaduais e municipais para resolver os problemas que historicamente 

atingem a educação do campo.” 

Nas últimas décadas esse processo de nucleação tem-se tornado prática comum nos 

municípios brasileiros, como salientou Murílio de Avelar Hingel em relatório apresentado a 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CEB/CNE) referente as 

orientações para o atendimento da Educação do Campo. O relator afirma que a nucleação 

veio, na prática, desativar as escolas multisseriadas4 que ainda eram muito fortes na região 

Nordeste. Esse processo de organização educacional – a nucleação - tem se tornado comum 

na região supracitada, principalmente nos municípios do semiárido baiano e o município de 

Valente não ficou de fora dele.  

O que se observa na literatura legal é que as diretrizes complementares que 

estabelecem normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento 

da educação básica das escolas do campo que possui orientações para a efetivação do 

processo de nucleação só foram homologadas pelo Ministério da Educação em 2008, com 

base no parecer CNE/CEB nº 03/2008, resolução que veio complementar as Diretrizes 

Operacionais para a Educação das Escolas Básicas do Campo, nº 01/02/2002, entretanto, o 

processo de nucleação no município supracitado se instalou antes disso.  

Examinando minuciosamente a LDB e as Diretrizes nº 01/02/2002 observa-se que 

estas, não tratam direta e especificamente de como deve ser conduzido o processo de 

nucleação. Prova disto é que, no que concerne a Educação do Campo, a Lei de Diretrizes e 
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Bases reserva apenas os artigos 26 e 28 para tratar da especificidade de tal proposta educativa. 

Porém a instalação deste processo de nucleação no município de Valente se dá (mesmo sem 

orientações mais especificas), respaldado nos princípios de autonomia institucional, que 

permite o município gerir e escolher sua forma organizacional do sistema de educação e da 

municipalização do Ensino Fundamental expostos pela Lei de Diretrizes e Bases - LDB 

9394/96.  

No sentido de que a educação é um direito de todos e dever do Estado, as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo - Resolução nº 01, de 03 de abril 

de 2002/CNE/MEC, representam um ganho no sentido de valorização da educação do campo. 

Dentre os aspectos tratados nas Diretrizes, destacam-se pontos relativos ao projeto 

institucional das escolas do campo, no que concerne que tipo de gestão deve ser adotada como 

também aspectos relacionados ao currículo. No entanto, tal resolução deixa a desejar acerca 

da regulamentação da estratégia de nucleação, prova disto é que no ano de 2007, o Secretário 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da 

Educação (SECAD/MEC), encaminhou consulta ao Conselho Nacional de Educação (CNE) 

“referente às orientações para o atendimento da Educação do Campo”. Essas orientações 

referem-se de como as atuais políticas de nucleação e de transporte escolar têm contribuído 

para descaracterizar a educação que se oferece a essas populações (BRASIL, 2007).  

 

A nucleação das escolas do campo do município de Valente: encontros e desencontros  

 

O município de Valente iniciou o processo em 2006 antes da homologação da 

Resolução CNE/CEB nº 03/2008, o que já culminou na nucleação de oito espaços escolares, 

sendo transformadas em escolas núcleos Manuel Novais, localizada na comunidade de 

Varginha de Dentro, e a Escola Samuel Batista Mota, na comunidade do Junco, sendo que, a 

estratégia ainda continua em andamento com vistas a nuclear mais escolas. 

Diante do exposto e tendo em vistas que para ser implementado, o processo de 

nucleação passa pela gestão educacional do município, a questão que emerge é a seguinte: De 

que forma a gestão educacional do município de Valente conduziu o processo de nucleação 

das escolas do campo iniciado em 2006, já que orientações mais específicas só foram 

homologadas em 2008? Será que o processo de implantação condiz com as orientações dadas 

pela Resolução CNE/CEB, n° 03/2008? 
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Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar a estratégia de nucleação implementada 

em escolas do campo conduzida pela gestão educacional no município de Valente, a partir de 

2006. Para tanto, é necessário adentrarmos em algumas especificidades, a saber:  

Investigar o perfil de gestão adotada durante o processo de nucleação das                                           

escolas do campo.   

• Analisar as influências da participação da comunidade no processo de implantação das 

escolas nucleadas.  

• Identificar de que forma o processo de nucleação atuou na (des)valorização da 

identidade, cultura e pluralidade dos sujeitos do campo. 

• Confrontar os objetivos do processo de nucleação expostos pela gestão educacional do 

município com os resultados efetivos após a implantação das escolas núcleos, 

correlacionando com as orientações propostas pela Resolução CNE/CEB nº 03/2008.  

• Verificar a continuidade do processo e sua adequação as orientações legais 

homologadas em 2008. 

Como chave para o desenvolvimento da pesquisa aqui proposta, é necessário elucidar 

conceitos e categorias teóricas de autores que darão embasamento para o encaminhamento do 

trabalho. No âmbito da contextualização da questão agrária no Brasil, temos o respaldo de 

estudos empreendidos por Fernandes (2001), Oliveira (2001) e Grzyowski (1991). 

Acreditamos ser necessário recorrer a estes autores devido ao fato dos mesmos 

contextualizarem o sistema agrário do Brasil atrelado ao conceito de educação que foi posto 

ao homem do campo no decorrer da história.  

No tocante a educação, utilizaremos o aporte teórico de Saviani (1986, 1987) por 

entender que este autor traz uma importante e conceituada reflexão acerca da educação como 

direito de todos e dever do Estado. No que concerne a Educação do Campo, dentre outros 

autores, recorreremos aos construtos teóricos de Arroyo, Caldart e Molina (2004), em que no 

livro Por uma Educaçao do Campo, expõem o que vem a ser, de fato, uma educação do 

campo pensada e referenciada para o homem do campo. Além dos autores citados, 

recorreremos a Baptista (2003, 2005), Leite (1999), pois ambos tratam da educação do campo 

e do espaço rural numa perspectiva de sustentabilidade. Quanto ao conceito de nucleação, 

além de recorrermos a documentos oficiais do Ministério da Educação, como as Diretrizes 

Operacionais para a Educação das Escolas do Campo, Resolução CNE/CEB n. 01, 2002 e a 

Resolução Complementar CNE/ CEB n. 03, 2008, como também a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB, 9394/96), utilizaremos o aporte teórico de Andrade & Di Pierro 
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(2003). No entanto, já que pretendemos pesquisar aspectos relacionados a gestão educacional, 

não podemos deixar de utilizar as contribuições de Borón (1994), Teixeira ( 1996) e Dourado( 

1998), no sentido de que os autores supracitados tratam do aspecto da importância da gestão 

para o sucesso do sistema educacional.  

Além do mais, acreditamos também ser necessário analisar a conjuntura atual acerca 

da sociedade contemporânea. Para tal empreitada, nos reportaremos aos estudos de 

Boaventura Sousa Santos (2000, 2002), por entender que as contribuições desse teórico irão 

ajudar a entender a lógica da sociedade capitalista, já que este sistema econômico afetou e 

afeta diretamente as políticas educacionais, especialmente a Educação do Campo.  

Na perspectiva em que este trabalho se apresenta é pretendido a utilização de alguns 

tipos metodológicos, visto que apenas uma metodologia não daria conta de todo o processo. O 

lócus de pesquisa será as escolas municipais Manuel Novais, localizada na comunidade de 

Varginha de Dentro, e a Escola Samuel Batista Mota, na comunidade do Junco, que se 

tornaram escolas núcleos, ou seja, escolas que agregaram as oito escolas que foram 

desativadas. A princípio, investigaremos, através de entrevistas de caráter discursivo, o 

posicionamento da gestão educacional do período estudado. Os sujeitos entrevistados são 

aqueles envolvidos direta ou indiretamente no processo de implantação da nucleação: gestores 

educacionais (secretários de educação, diretores, coordenadores pedagógicos, professores do 

período a ser estudado) e com um grupo selecionado da sociedade civil contendo pais, alunos 

e membros do sindicato dos trabalhadores rurais; com observação dos espaços escolares que 

foram nucleados, como também daqueles que foram desativados. Em seguida, partiremos para 

análise e comparação da literatura vigente acerca do processo de nucleação com as ações 

tomadas para este fim, para em seguida, fazermos uma avaliação dessas ações. Os 

instrumentos de coleta de dados serão a entrevista semi-estruturada e a análise documental e 

de conteúdos, como também será feito um levantamento bibliográfico sobre o objeto estudado 

na literatura educacional vigente.  

A abordagem metodológica adotada é a qualitativa, por entender que esta abordagem 

possibilita o contato direto com o objeto investigado e com sua complexidade e permite a 

multiplicidade dos dados a serem coletados, como também a participação direta dos sujeitos 

envolvidos. Vale ressaltar ainda que, ao tomar posicionamento da metodologia qualitativa na 

pesquisa não significa desconsiderar a possibilidade de utilização no decorrer do trabalho de 

procedimentos quantitativos. 
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Considerações Finais 

 

Temos convicção de que não há como apresentarmos resultados conclusivos, já que a 

pesquisa está em processo, mas diante do que foi exposto no decorrer do texto aqui 

apresentado, podemos dizer que ao investigar de que forma foi conduzido o processo de 

nucleação das escolas do campo do município de Valente temos por intuito conhecer um 

pouco mais sobre a realidade e particularidade da educação que é oferecida aos homens e 

mulheres do campo, educação essa que muitas vezes é considerada resquício da educação 

urbana, sendo caracterizada por traços que não respeitam a cultura e o modo singular daqueles 

que habitam e fazem parte do espaço rural. Sendo assim, esperamos que no decorrer da 

pesquisa, possamos encontrar elementos que nos ajudem a refletir sobre tal particularidade, 

contribuindo também corroborar com as discussões sobre políticas de Educação, 

principalmente a Educação de Campo.  

 

 

 

Notas 

                                                 
1 Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), especializanda em 
Estudos Lingüísticos pela UEFS, Mestranda em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB). É integrante do Grupo de Pesquisa Educação do Campo e Contemporaneidade, liderado pelo 
Professor Dr. Antonio Dias Nascimento, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade (PPGEDUC/UNEB). 
  
2 Termo delimitado a partir da Conferência Estadual de Cultura realizada pelo Estado da Bahia em 2007. 
 
3 Projeto desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), juntamente com o 
MOC ( Movimento de Organização Comunitária), prefeituras municipais e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 
(STR) localizados na região semiárida do Estado da Bahia.  
 
4 As classes multisseriadas caracterizam por, em um único espaço, o/a professor/a reger ao mesmo tempo várias 
séries juntas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

9 

                                                                                                                                                         
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ARROYO, M.G.; CALDART, R.S; MOLINA.C.(org.). Por uma educação do campo. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
 
BAPTISTA, Francisca Maria Carneiro. Educação rural: das experiências à política pública. 
Brasília: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD)/ Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Rural Sustentável/ Ministério do Desenvolvimento Agrário, Editora 
Abaré, 2003. 
 
BAPTISTA, Francisca Maria Carneiro; BAPTISTA, Naidison de Quintella. Educação rural 
sustentabilidade do campo. 2. ed. Pernambuco, 2005. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Brasília, DF,1996. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Operacionais Para a Educação Básica das 
Escolas do Campo. Brasília, 2002.  
 
BRASIL. CNE/CEB. Resolução CEB n. 03, 2008. Brasília, DF,18 de fevereiro de 2008.  
 
CALDART, R.S. Por uma educação do campo: traços de uma identidade em construção. In: 
ARROYO,M.G.; CALDART, R.S; MOLINA.C.(org.). Por uma educação do campo. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. p. 147-158. 
 
CALDART, R. S.; MOLINA, M. C. (org). Por uma educação do campo. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2004. p. 133-145. 
 
CAVALCANTE, Ludmila Oliveira Holanda. A escola Família Agrícola do Sertão: entre os 
percursos sociais, trajetórias pessoais e implicações ambientais. Salvador, 2007. Tese 
(Doutorado em Educação). Faculdade de Educação. Universidade Federal da Bahia, 2007.  
 
DOURADO, Luiz Fernandes. A escolha de dirigentes escolares: políticas e gestão da 
educação no Brasil. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.).Gestão democrática da 
educação: atuais tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 1998.p.77-95. 
 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto, org. Gestão democrática da educação: atuais tendências, 
novos desafios. 3. ed São Paulo: Cortez, 2001.  
 
FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade. 5ª ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1981. 
 
GATTI. Bernardo A. Pesquisa em Educação: considerações sobre alguns pontos-chave. 
Revista Diálogo Educacional – Pontifica Universidade Católica do Paraná. V. 6, n. 10, 2000. 
 
GRYBOWSKI, Candido. Caminhos e Descaminhos dos Movimentos Sociais no Campo. 3ª 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1991.  
 
LEITE, Sérgio Celani. Escola Rural: Urbanização e políticas educacionais. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10 

                                                                                                                                                         
NASCIMENTO, Antonio Dias; HETKOWSKI Tânia Maria.  Elos Contemporâneos: 
possibilidades entre educação do campo e TIC. Revista da FAEEBA – Educação e 
Contemporaneidade, Salvador, v. 17, n. 30, jul./dez. 2008 
 
SALES, Suze da Silva. A educação rural brasileira: limites e possibilidades do processo de 
nucleação em Patos de Minas: MG (1990 – 2002). Dissertação (Mestrado) Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia 2007. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-
modernidade. 7ªed. São Paulo: Cortez, 2000.  
 
SANTOS, Boaventura de Sousa (Org). Democratizar a democracia: os caminhos da 
democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.  
 
SAVIANI, Dermeval. Escola e Sociedade. São Paulo: Autores Associados, 1986.  
 
SAVIANI, Dermeval. Desenvolvimento e educação na América Latina. Autores Associados: 
Cortez Ed. São Paulo, 1997.  
 
TEIXEIRA, E.C. Descentralização e participação na gestão local: alguns problemas e 
desafios. In: VILAS BOAS, R. (Org.) Para que a participação popular nos governos locais? 
Pólis. São Paulo, 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


