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RESUMO 

 

 

A Escola Ativa é um programa governamental implantado nas classes multisseriadas 

das escolas do meio rural. Ele foi criado em 1997 a partir da experiência colombiana 

Escuela Nueva. Os seus pressupostos foram influenciados pelo Movimento da Escola 

Nova da década de 1920. Em 2008, para atender reivindicações do Movimento Por uma 

Educação do Campo, o projeto base foi reformulado tendo como parâmetro as 

Diretrizes Operacionais para as escolas do campo, criado em 2003 e em 2008 passou a 

ser referência para as classes multisseriadas do campo em todo o país. Com o objetivo 

de compreender como o Programa se realiza na prática docente desenvolvemos uma 

pesquisa, vinculada ao Grupo de Pesquisa Educação e Movimentos Sociais da Linha de 

Pesquisa História, Sociedade e Pensamento Educacional, do Núcleo de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Para tanto, tomamos como método 

de análise princípios e procedimentos da abordagem qualitativa, do tipo Estudo de Caso 

e documental tendo como fontes as bibliografias relacionadas com o tema, os 

documentos oficiais do Programa e a observação da prática pedagógica. Utilizamos 

como categorias centrais de análise o trabalho pedagógico, práxis, totalidade e a 

contradição. Para tanto nos reportamos aos estudos de Triviños (1987), Minayo (1999), 

Braz Netto (2009), Frigotto (2001) e Pistrak (1981), Freitas (1995). Pelo estudo 

verificamos as contradições entre a prática e a teoria e apesar de a reformulação do 

programa incorporar o discurso da Educação do Campo é possível identificar as 

contradições entre os conteúdos explorados e os princípios da educação do campo, bem 

como uma prática docente marcada pela influência do ensino tradicional.  

 

Palavras-chave: Educação do Campo, Programa Escola Ativa, organização do trabalho 

pedagógico, formação continuada de professores, contradição. 
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ABSTRACT 

 

ARAGÃO, Marcia Cristina da Cruz. Education field and active school program: an 

analysis of the program in schools sergipanas. São Cristóvão may 2011. Dissertation 

Master's degree of the pos graduation in education federal university of Sergipe. 

 

The Ativa school is a government program implemented in multigrade classes rural. It 

was created in 1997 from the colombian experienced Escuela Nueva. Their assumptions 

were influenced by the movement the new school in 1920.In 2008 to meet liability 

claims of the movement for an educational field, the basic design was reworked as a 

parameter guidelines oprationals for rural school, established in 2003 and 2008 became 

the reference for multigrade classes in the whole country. With a goal of understand 

how the program is realized in pratice developed a teacher survey, research group linked 

to educational and social movements of the research history, society and educational 

thought, the nucleus of pos graduate education at the federal university of Sergipe. So 

We take as a method of analysis principles and procedures of a qualitative approach, the 

kind of case study and documentary sources as having bibliographies on the theme,the 

official documents of the program and  observation of pratice pedagogy. We use as 

central categories of analysis contradiction, pedagogical work, practice, all. For that we 

refer to studies Trivinos 1987,Minayo 1999,Netto 2009,Frigotto 2001 and, Pistrak 

1981.The study found the contradictions between pratice and theory despite the 

reformulation of the program incorporate the discourse of education in the field and 

identify the possible contradictions between the contents explored the principles of 

education field and a faculty pratice marked by the influence of tradicional teaching. 

Keywords:  Rural Education Program, an active school, organization of educational 

work, continued education of teachers, contradiction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

 Este trabalho foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação e 

se insere na linha de Pesquisa “História, Sociedade e Pensamento Educacional”, do 

Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (NPGED), 

tendo como objeto de estudo a prática pedagógica de três professores que atuam com o 

Programa Escola Ativa. 

 Atualmente no Estado de Sergipe não há nenhum trabalho, no âmbito da pós-

graduação, que trabalhe nesta perspectiva, tendo como sujeitos da pesquisa os 

professores que estão na escola atuando com um programa governamental denominado 

“Escola Ativa”.  

 O Programa Escola Ativa é, atualmente, o único com financiamento público 

disponível para ser empregado nas escolas do campo brasileiro, em classes 

multisseriadas dos anos iniciais do ensino fundamental, com a justificativa de garantir 

especificidade e relação com a realidade do campo. É um Programa governamental 

inspirado pela experiência colombiana chamada Escuela Nueva, influenciada pelos  

princípios da Escola Nova na década de 30 e tem John Dewey como um dos seus 

expoentes maiores. Adaptado pelo Ministério da Educação no ano de 1997, estrutura-se 

a partir de estratégias metodológicas que se baseiam na aprendizagem ativa, na auto-

organização dos estudantes, na aproximação entre comunidade e escola e no 

protagonismo estudantil. Seus instrumentos são: livros que são chamados de guias de 

aprendizagem com atividades em que os alunos podem desenvolver sozinhos. Os 

cantinhos de aprendizagem que foram criados para os alunos trabalharem com o  

concreto, com a observação, são divididos em: Português, Leitura, Matemática, Estudos 

Sociais e Ciências. O Governo estudantil é uma forma de promover a participação ativa 

dos alunos nas atividades da escola e proporcionar a vivência em um estado 

democrático, onde todos têm responsabilidades e, a alguns é dado o consentimento para 

comandar, como acontece na realidade, o que prevê inclusive o Programa e a elaboração 

de eleições para presidente e secretário, com campanhas políticas, confecção de títulos 

de eleitor e organização de comissões. Tem por função auxiliar as ações da escola e 

participar do Conselho Escolar.    
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As crianças que estudam na Escola Ativa recebem guias de aprendizagem para o 

ensino modular, que indicam as atividades a serem feitas dentro e fora da sala de aula, 

para estimular a aplicação do conhecimento em situações reais da comunidade. Por 

iniciativa do Ministério da Educação, a Escola Ativa é desenvolvida em parceria com 

estados e municípios de todas as regiões do país.  

Identificamos também que este programa está atrelado a teoria pedagógica do 

“aprender a aprender”, que tem como foco centrar o aprendizado do aluno através da 

experiência. De acordo com Duarte (2004) o aluno deve ser levado a descobrir o 

conhecimento por si mesmo, criar sua metodologia de conhecer, o que transfere o foco 

do conteúdo para a metodologia. Nesta perspectiva há também a centralidade do 

conhecimento dos sujeitos, com a busca do conhecimento cotidiano, negando aos 

sujeitos a possibilidade de fazer a ligação dos conhecimentos científicos com o 

conhecimento do cotidiano. Isso ocorre porque o papel do professor passa a ser 

secundário e a transmissão do conhecimento por alguém que domine o saber científico 

passa a ser desqualificada por essa ideologia.  

No ano de 2008, o programa foi reformulado e identificou-se uma preocupação 

na justificativa do Programa de atender às Diretrizes Operacionais para escola do campo  

(CNE, 2003). No entanto, o que se observa empiricamente é que o Programa sofreu 

algumas modificações nos seus princípios, mas não foram alteradas as orientações 

metodológicas. 

Diante dessas observações e da nossa experiência no Grupo de Pesquisa 

Educação e Movimentos Sociais, tornou-se imprescindível a análise do Programa que 

tem por meta alcançar o maior número de escolas do campo no país, tornando-se uma 

política pública. Conhecer este Programa e verificar como ele funciona na prática das 

salas de aula poderá contribuir para entender quais são os reais avanços da educação 

para o meio rural a partir da implementação deste.  

Por isso temos como objetivo compreender como o programa se realiza na 

prática docente no período do ano de 2010 e o que pode contribuir para fortalecer o 

debate em torno da luta pela educação pública de qualidade, como também é de grande 

importância para ampliar o debate em torno da educação do campo. 

Diante da política empregada pelo governo para as escolas rurais e a luta dos 

trabalhadores do campo por uma educação pública que fortaleça a cultura camponesa, a 

exemplo das Diretrizes Operacionais para as escolas do campo que propõe uma outra 

lógica de organização do trabalho na escola, é que nos perguntamos: de que modo os 
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princípios da educação do campo influenciam o desenvolvimento da prática pedagógica 

do professor no Programa Escola Ativa? 

Esta questão foi estruturada porque temos a hipótese de que, apesar da tentativa 

de incorporar a nova concepção de educação do campo construída pelos movimentos 

sociais, educadores e instituições públicas, o Programa Escola Ativa não enfatiza as 

reais problemáticas do homem do campo, como o acesso à terra e a concepção do 

trabalho como princípio educativo, e, portanto, não proporciona alterações nas práticas 

pedagógicas dos professores.  

Para tanto pretendemos 1) identificar como se constituiu a história de exploração 

do homem camponês e qual a função da educação neste processo; 2) apontar as 

diretrizes, princípios e concepções do Programa Escola Ativa; 3) descrever os 

pressupostos e princípios da educação do campo presentes nas diretrizes da Educação 

do Campo; 4) comparar os pressupostos identificados nas Diretrizes da Educação do 

Campo com os do Programa Escola Ativa reformulado em 2008; 5) analisar a 

organização do trabalho pedagógico de professores que atuam com o Programa. 

No decorrer da construção do nosso objeto de pesquisa chegamos à conclusão de 

que devemos enxergá-lo a partir do movimento da realidade. As pessoas que vivem no 

campo estão inseridas num contexto econômico que os explora e os priva do direito à 

terra e à educação e diante desta realidade constroem seus próprios instrumentos de luta 

e de sobrevivência, relações contraditórias do real que levam o homem a se mobilizar e 

construir sua história.  Como afirma Netto: “Uma teoria social da sociedade burguesa, 

portanto, tem que possuir como fundamento a análise teórica da produção das condições 

materiais da vida social” (BRAZ NETTO, 2007). 

O Programa Escola Ativa foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 1997 

e está implantado nas classes multisseriadas das escolas do meio rural. No mesmo ano 

da implantação do Programa é iniciado no país, com o I Encontro Nacional de 

Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (criado pelos educadores) um movimento 

que visa construir uma proposta de educação para o campo pautado na garantia do 

acesso à educação e na construção do processo educativo pelos sujeitos.  

Portanto, na realidade da educação do meio rural, temos um Programa 

implantado pelo Ministério da Educação (MEC) com diretrizes próprias e temos um 

processo de discussão e debates acerca das necessidades da educação para esta 

população, inclusive com algumas conquistas decorrentes desta luta, que foram as 
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Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo, a criação dentro da Secretaria de 

Alfabetização e Educação Continuada (SECAD) no MEC de um setor de Educação do 

Campo, fruto da organização dos educadores do campo, Cursos de Graduação, 

Especialização e pesquisas nos núcleos de Pós-Graduação sobre o tema.  

Na luta pela educação como um direito público subjetivo, os movimentos 

enfrentam as contradições do próprio Estado, que acaba por estimular a criação de 

programas, políticas compensatórias e materiais didáticos para acelerar a aprendizagem, 

ao invés de propor uma estruturação da educação a partir de políticas públicas 

permanentes e de qualidade. 

Nesta linha de raciocínio, que é o de trabalhar com as contradições para realizar 

a análise no campo das suas proposições e na sua materialização por meio das práticas 

dos professores, contextualizei em que condições a educação no meio rural foi se 

estruturando e em que situação o Programa e as práticas, objeto deste estudo, se 

desenvolvem. Realizada a análise no campo do pensamento, abstraí as categorias de 

análises a partir do próprio objeto. Tentei fazer o que disse Marx no tocante à abstração: 

“é a capacidade intelectiva que permite extrair da sua contextualidade determinada (de 

uma totalidade) um elemento, isolá-lo, examiná-lo, é um procedimento intelectual sem o 

qual a analise é inviável” (MARX apud BRAZ NETTO, 2007). De posse das categorias 

retornei para meu objeto para apreender quais as suas determinações e relações. De 

acordo com o método, o conhecimento do objeto real é o conhecimento das suas 

múltiplas determinações: “[...] tanto mais se reproduzem as determinações de um 

objeto, tanto mais o pensamento reproduz a sua riqueza (concreção) real” (BRAZ 

NETTO, 2007).  

No tocante às categorias, Marx salienta que elas são transitórias e históricas, por 

isto, é no movimento do real, da pesquisa com os professores do campo e um Programa 

implantado para a população rural que captamos quais são as categorias que emergiam. 

“Por isto mesmo, tanto real quanto teoricamente, as categorias são históricas e 

transitórias” (BRAZ NETTO, 2007).  

No tocante as categorias, Marx salienta que elas são transitórias e históricas, por 

isto, é no movimento do real, da pesquisa com os professores do campo e um Programa 

implantado para a população rural que captamos quais são as categorias que emergiam. 

“Por isso mesmo, tanto real quanto teoricamente, as categorias são históricas e 
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transitórias” (BRAZ NETTO, 2007). O trabalho que se mostrou presente nas nossas 

observações e análises porque é a vida do trabalhador rural que tem mais importância no 

ato de educar. É do trabalho que ele se produz e se reproduz, que ele vive, produz 

cultura, é essencial para a existência do homem camponês, é através dele que os 

conhecimentos são transmitidos às gerações futuras e sendo uma categoria tão cara ao 

homem camponês, geralmente, não está presente na escola. 

Minayo (1999) mostra que a hipótese central de alguns autores marxistas é de 

que nada existe eterno, fixo absoluto, ou seja, nem as idéias, nem as instituições e nem 

as categorias são estáticas. A vida humana está sujeita à mudança, a transformação 

torna-a um processo histórico. A segunda tese central de análise destacada pela autora 

como importante referência de estudos “é o caráter total de existência humana e da 

ligação indissolúvel entre história dos fatos econômicos e sociais e a história das idéias” 

(MINAYO, 1999, p. 70) 

Nesta segunda tese central a categoria de totalidade é a mais marcante do 

Materialismo Histórico Dialético. Esta categoria é caracterizada por apreender as 

diferenças na unidade, compreendendo as partes para chegar ao todo, sem perder de 

vista que os dois possuem uma relação dialética, onde um não existe sem o outro.  

Metodologicamente, Minayo (1999) comenta como se dá este processo: 

- Compreender as diferenças numa unidade ou totalidade parcial; 

 - Buscar compreensão das conexões orgânicas, isto é, do modo de 

relacionamento entre as várias instâncias da realidade e o processo de 

constituição da totalidade parcial; 

- Entender, na totalidade parcial em análise, as determinações 

essenciais e as condições e efeitos de sua manifestação. (MINAYO, 

1999, p. 70) 

 

Completa afirmando que “na medida em que o investigador enxerga a realidade 

objetiva (as partes) ele compreende e analisa o todo formando correlações concretas de 

conjunto e unidades sempre determinadas” (MINAYO, 1999, p. 70). O movimento da 

história da educação do campo e o desenvolvimento das políticas de educação nas 

escolas são elementos do real trabalhados nesta dissertação. 

Outra questão muito importante do Materialismo Histórico Dialético é sua ação 

enquanto práxis. No processo do conhecimento da realidade, o que importa não é a 

crítica pela crítica, o conhecimento pelo conhecimento, mas a crítica e o conhecimento 
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crítico para uma prática que altere e transforme a realidade anterior no plano do 

conhecimento e no plano histórico-social.  “A teoria materialista histórica sustenta que o 

conhecimento efetivamente se dá na e pela práxis” (FRIGOTTO, 2001, p. 81).  A 

reflexão sobre a realidade visa à sua transformação. A práxis é outra categoria 

metodológica que utilizamos para analisar os dados. 

Esta metodologia parte também da descrição do real, que intenta captar a 

essência do objeto. Busca, porém, as causas da existência dele, procurando explicar sua 

origem, suas relações, suas mudanças e se esforça por intuir as consequências que terão 

para a vida humana. O objeto é entendido na sua historicidade. A evolução dos 

processos históricos de exploração do homem do campo fará parte da pesquisa, ou seja, 

“a investigação histórico-estrutural, penetrando em sua estrutura íntima latente, 

inclusive não visível ou observável a simples observação ou reflexão, para descobrir 

suas relações e avançar no conhecimento de seus aspectos evolutivos, tratando de 

identificar as forças decisivas responsáveis por esse processo de injustiça para com 

esses sujeitos” (TRIVIÑOS, 1987).  Complementando, ela permite que busquemos a 

compreensão dos significados dos sujeitos, buscando as raízes, as causas de sua 

existência, suas relações num quadro amplo dos sujeitos como ser social histórico. 

Para analisar as escolas e suas práticas tomamos como referencia as categorias, 

organização do trabalho pedagógico, a partir das reflexões de Pistrak (1981) e Freitas 

(1995). No estudo, as partes que tomamos como referência são três escolas da rede 

estadual de ensino de dois municípios de Sergipe, sendo usado como critério de escolha 

o fato de estarem entre as cidades que participaram da Zona de Atendimento Prioritário 

(ZAP) I, como os primeiros a implantarem  o Programa. Outro critério foi o tempo de 

execução do Programa. Utilizamos como instrumento de pesquisa a entrevista com 

professores e gestores das escolas e observações no período de setembro a novembro de 

2010.
1
 

É evidente que compreendemos a limitação que uma dissertação realizada em 

dois anos tem para abarcar a complexidade do real, buscando a essência dos 

significados dos sujeitos, assim como apreender as estruturas sociais, políticas, 

econômicas em anos de exploração e degradação humana acometidos aos sujeitos que 

                                                 
1
 No momento de desenvolvimento desta pesquisa fomos informados da existência de novos materiais e 

cadernos de aprendizagem, mas estes não foram objeto de análise, pois os professores ainda não haviam 

acessado os mesmos. 
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vivem no campo. Contudo, estas questões não podem ser negadas e nem podem deixar 

de estar presentes ao analisarmos a proposta do Programa Escola Ativa, sendo ele um 

Programa governamental, que não foi construído por estes sujeitos.  

Observando a história do Programa Escola Ativa em Sergipe detectei que o 

município de São Cristóvão estava entre os pioneiros na execução deste. Ele se localiza 

na Zona de Atendimento Proximal (ZAP) I, escolhida para desenvolver a metodologia. 

Na rede municipal de educação há somente 2 (duas) escolas trabalhando com a 

metodologia e foi detectada resistência quanto a nossa presença, então, fomos conversar 

com a Secretaria de Educação. A recepção foi bem mais favorável e a técnica 

responsável pela metodologia na secretaria indicou quais eram as escolas que 

trabalhavam com o Programa. Visitei 2 (duas) escolas estaduais, localizadas em dois 

povoados diferentes do município de São Cristóvão, e também outro município 

sergipano chamado Barra dos Coqueiros. Neste funciona uma escola isolada, com uma 

única sala de aula. Outro critério utilizado para a escolha das escolas foi o tempo de 

execução do Programa, pois ambas atuavam há 7 anos e os professores possuíam o 

mesmo tempo com a metodologia.  

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram as análises dos documentos, as 

entrevistas com a Direção e com os professores e a observação na sala de aula. Foram 

feitas 3 observações em duas escolas (uma na Barra dos Coqueiros e as outras em São 

Cristóvão). Contudo, uma terceira escola constará em nossas análises, pois foi a 

primeira visitada e que oficialmente trabalha com a metodologia, mas após a observação 

e a entrevista com o professor, identificamos que ele não segue o Programa. Optamos 

por citar esta escola para entender como o professor organiza seu trabalho, já que não 

trabalha com a metodologia.  

A síntese dos estudos estão organizados em quatro capítulos neste trabalho. No 

primeiro faremos uma descrição da questão agrária brasileira, destacando a luta pela 

terra. Identificaremos o papel da educação neste cenário e qual a contribuição dos 

movimentos sociais para a construção do novo conceito de campo. Para isto 

utilizaremos do instrumento da pesquisa bibliográfica. 

No segundo capítulo trabalhamos a origem do Programa Escola Ativa no Brasil, 

através do Programa Escuela Nueva, descrevemos como foi sua implantação no Brasil e 

em Sergipe. Ao fazer este trabalho identifiquei que o programa foi reformulado tendo 
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como base as Diretrizes do Campo de 2003,  e em seguida faço uma descrição do que 

seja a luta pela educação do campo e os princípios que permeiam este movimento. Por 

fim, faço uma análise comparativa entre o projeto base reformulado e as Diretrizes do 

campo. Utilizaremos como instrumentos a pesquisa bibliográfica em Teses e 

Dissertações, O Projeto Base reformulado em 2008 e o Caderno de Orientação para 

formação de Educadores, o Caderno de Subsídios da Educação do Campo e documentos 

existentes na Secretaria Estadual de Educação. 

O terceiro capítulo trata da caracterização do objeto de estudo, que são as três 

escolas observadas e a atuação de três professores, como eles organizam seu trabalho 

pedagógico, a estrutura das salas, os instrumentos de trabalho, a participação da 

comunidade e dos alunos na escola. Se a categoria trabalho como princípio educativo 

está presente na sua organização diária. Foi utilizada a pesquisa de campo com 

entrevistas, observação e a pesquisa bibliográfica. 
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2. A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL E A IMPORTÂNCIA DA 

EDUCAÇÃO 

Neste capítulo faremos um resgate histórico da questão agrária brasileira, 

identificando como se constituiu a concentração de terra, a exploração do homem 

camponês e como foi o processo educacional e sua importância ao longo da história. 

Esta volta ao passado tem por função, compreender as atuais políticas para educação do 

meio rural e o contexto em que se concretizaram a luta dos movimentos sociais. 

2.1 Período Colonial e Imperial (1500 a 1889) 

Este período durou trezentos anos na história do país, configurando-se o mais 

longo. Entender este período é muito importante, porque foi nele que se estabeleceram a 

concentração de terra, a exploração da mão de obra para fins de acumulação de capital e 

até mesmo influenciou comportamentos e atitudes da sociedade brasileira. 

A conquista de todo território brasileiro abrange todo o século XVI e começo do 

XVII. Durante todo este período o poder ficou a cargo dos funcionários do Governo 

português, designados pela coroa para administrar a colônia, pelos portugueses que 

haviam recebido enormes doações de terras (capitanias hereditárias e sesmarias) e os 

mestiços que dominavam os núcleos de colonização (isolados na imensidão do território 

e que tinham grande poder em seus domínios). O objetivo dominante era encontrar 

ouro. “Nesta época (século XVI), o capitalismo mercantil nascente precisava muito dos 

metais preciosos para estabelecer moedas que favorecessem o mercado internacional” 

(SAMPAIO & STÉDILE, 2003, p. 7). Para buscar este ouro os colonizadores 

precisavam construir vilas, aldeamentos, fortificações, fazer cultivos de subsistência e 

para isso a mão de obra utilizada era a indígena.  

O ouro tão procurado só foi descoberto no final do século XVII. No final do 

século XVI e início do século XVII o açúcar tornou-se uma mercadoria de grande 

importância no mercado internacional. O Brasil e, especialmente, a região nordeste, 

reunia condições muito favoráveis para o estabelecimento de uma grande exploração 

açucareira. Isto determinou um novo tipo de relacionamento entre metrópole e colônia 

(Pacto Colonial). Sampaio e Stédile (2003) coloca que este pacto pode ser entendido 

como uma divisão de funções e poderes: a produção foi entregue às famílias que tinham 

estabelecido terras durante o século anterior; a metrópole colonizava o açúcar e o 
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financiamento ficava a cargo dos Holandeses. O pacto colonial reforçou o poder desses 

senhores de terras com o poder local. “O pacto colonial assegurava a elas o monopólio 

da terra e o exercício do poder local. O dono do engenho era o senhor absoluto da sua 

família, dos agregados, dos trabalhadores livres do engenho e dos seus escravos” 

(SAMPAIO & STÉDILE, 2003, p. 8). A mão de obra utilizada era insuficiente e no 

começo do século XVII a solução encontrada foi o tráfico de negros da África.  

A situação da concentração de terra era bem definida. De um lado estavam os 

grandes latifúndios que, inicialmente, plantavam cana-de-açúcar para a exportação, 

sendo administrados pela aristocracia e pelos comerciantes que recebiam do Governo 

Português grandes extensões de terras. Segundo Speyer (1983) o acesso aos benefícios 

financeiros e materiais do Estado ficava restrito a uma minoria. E do outro lado estava a 

produção para a subsistência de pequenos agricultores. Romeiro (2002) fala da 

preocupação da Coroa Portuguesa com o abastecimento alimentício da população local, 

já que ela tentou assegurar esta produção através de determinações legislativas
2
. 

Forman (apud SPEYER, 1983) nos dá 4 tipos de definição do campesinato 

brasileiro colonial que refletia as relações de trabalho à época, que seriam os 

lavradores
3
, os Moradores

4
, os Foreiros

5
 e os Posseiros

6
.  

No final do século XVIII, quando a crise açucareira estava no auge, os 

bandeirantes paulistas descobriram ouro em Minas Gerais. Esta descoberta provocou o 

ressurgimento da colônia e o deslocamento do seu centro econômico e político para 

                                                 
2
 As determinações legais foram: “Provisão de 24 de abril de 1642 que determinava a obrigatoriedade de 

se plantar mandioca (o “Pão da Terra”) em área equivalente à dos produtos de exportação; Alvará de 25 

de fevereiro de 1688 que compelia os senhores de engenho do Recôncavo Baiano a plantar quinhentas 

covas de mandioca por escravo que tivessem de serviço; a essas determinações seguiram-se outras, como 

a Carta Régia de 1722, cujo cumprimento sempre encontrou sérias resistências por parte dos grandes 

proprietários de terras” (ROMEIRO, 2002, p. 119)  
3
 “Cultivam cana-de-açúcar na sua própria terra. Mas, como esta era comprada do proprietário da 

sesmaria, sua obrigação principal era plantar a cana para o dono do engenho. Tinha o direito de construir 

sua casa, manter outras terras e até possuir escravo. Era assim considerado uma espécie de “parceiro” da 

grande fazenda e não pagava taxas ou impostos” (FORMAN apud SPEYER, 1983, p. 22) 
4
 “Também residiam nas terras do engenho. Sua obrigação era a de plantar roças de verduras, legumes, 

milho, feijão, batata-doce e aipim, que eram recebidos pelo proprietário como presente. No entanto, os 

moradores não eram apenas fornecedores de alimentos: eram também considerados reserva de mão-de-

obra para a indústria açucareira na época do plantio e da colheita e obrigados a dar vários dias de trabalho 

ao senhor do engenho” (FORMAN apud SPEYER, 1983, p. 22). 
5
 “Formam outro segmento da população camponesa que tem suas origens no tempo colonial, alugavam 

dos senhores de engenho, terras marginais nas quais plantavam lavouras de subsistência. Pagavam para 

este uso da terra uma taxa baixa e ainda faziam trabalho do tipo corvéia” (FORMAN apud SPEYER, 

1983, p. 22). 
6
 “Começavam a se deslocar das regiões costeiras, procurando as áreas interioranas ainda não exploradas” 

(SPEYER apud FORMAN, 1979, p. 23). 
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Ouro Preto e Rio de Janeiro. Para exploração das minas também foi utilizada a mão de 

obra africana. Portanto a estrutura social não mudou e continuou a existir a casa grande 

e a senzala, segundo uma das mais famosas distinções sobre o Brasil colonial.  

Durante o período da independência (1822-1844) o país mostrou que a mudança 

política não alterou os traços estruturais herdados da colônia: fratura social e 

dependência externa:  

José Bonifácio quis abolir a escravidão e realizar uma reforma agrária, mas 

suas propostas foram rechaçadas praticamente sem discussão. De modo que a 

vida das classes dominadas não se alterou muito com a Independência. Elas 

continuaram sendo exploradas economicamente e submetidas ao poder dos 

senhores da terra e dos poderosos das cidades. (SAMPAIO &STÉDILE, 

2003, p. 13) 

 

No reinado de D. Pedro II o poder continuou concentrado nas mãos dos senhores 

de terras. As oligarquias regionais, formada pelos grandes latifundiários, dominavam 

suas respectivas regiões e partilhavam o poder central. Neste período o auge da 

economia era o café, concentrado em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A 

escravidão manteve-se durante todo o período, apesar das pressões pela abolição, 

principalmente vindas da Inglaterra, devido ao processo de industrialização. De acordo 

com Sampaio & Stédile (2003) não houve alterações na concentração de terra nem nas 

relações de trabalho, permanecendo a divisão entre senhores e escravos.  

A questão da propriedade e da posse da terra só entrou novamente no cenário 

político na metade do século XIX, quando da ameaça da abolição da escravatura e da 

chegada dos imigrantes europeus. O temor que se tinha era que, devido à extensão do 

país, os negros e os imigrantes se apossassem de pequenas extensões de terras e 

plantassem roçados de subsistência formando um campesinato. Esta ameaça só era 

evidente porque a posse da terra não era legalizada e tudo que fosse referente a esta 

questão ficava atrelada à concessão do poder central. Assim que foi criada a Lei de 

Terras (1850), que proibia a posse de terras devolutas que não fosse por pagamento 

(compra e venda). Esta lei trouxe duas conseqüências, que acabaram por perpetuar o 

sistema de concentração de terra: a legalização do latifúndio, pois somente permitia o 

acesso a ela quem podia pagar, ou seja, as terras permaneceram nas mãos da mesma 
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classe e a grilagem
7
 de terras, já que, devido às dimensões continentais do país, era 

praticamente impossível a sua fiscalização. 

No final do século XIX ocorre a abolição da escravatura, devida às pressões 

vindas dos escravos e de setores abolicionistas das classes dominantes. Mas como não 

ocorreu uma reforma agrária simultânea, os escravos, sem alternativa de trabalho, 

permaneceram presos à terra, submissos à oligarquia rural. 

A educação escolar no período colonial teve três fases: o predomínio dos 

jesuítas, as reformas do Marquês de Pombal e a transferência da corte para o Brasil 

(1808-1821). A educação no Brasil teve início com os jesuítas com a função de 

catequizar e instruir os indígenas, quando mais tarde outras ordens religiosas vêm para o 

país e começam a pensar em formar padres a partir da população local. Nesta época, 

graças a essas escolas de formação, os filhos dos colonos brancos e os mestiços tiveram 

acesso à educação. Os jesuítas monopolizaram a educação por duzentos anos e com 

tanto tempo direcionando o ensino eles montaram um aparato de educação com escolas 

e planos de ensino. Na prática, os jesuítas não se ocuparam do ensino de primeiras 

letras, que deveria ser ofertado pela própria família ou por preceptoras ou por algum 

parente letrado, ocupando-se da educação daqueles que já estavam basicamente 

instruídos.   

Com a expulsão dos jesuítas foram instituídas as aulas régias - aulas avulsas de 

latim, grego, filosofia e retórica. Os professores organizavam as aulas e solicitavam ao 

Estado que pagassem seus honorários. 

Com vinda da Corte da família real para o Brasil, em 1808, o ensino passou a se 

alterar mais significativamente e o país passou a ser a sede do reino e com isso uma 

série de cursos profissionalizantes em nível médio e em nível superior, bem como 

militares, foram criados para tornar o ambiente realmente parecido com o que teria de 

ser a Corte. O ensino foi estruturado em três níveis: primário, secundário e superior: 

O primário era a „escola de ler e escrever‟, que ganhou um incentivo da Corte 

e aumentou suas disciplinas consideravelmente. O secundário se manteve 

dentro do esquema das „aulas régias‟, mas ganhou uma divisão em 

                                                 
7
 Segundo Arruda, “consiste um forjar títulos de propriedade de grandes extensões de terras vagas para 

vendê-las a grandes fazendeiros ou em desalojar, pela violência ou pela via de chicanas judiciais, 

posseiros estabelecidos por conta própria em terras vagas, mas desprovidas de títulos de propriedades” 

(SAMPAIO, 2010, p. 399) 
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disciplinas, principalmente nas cidades de Pernambuco, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro (GUIRALDELLI JR., 2008, p. 28) 

 

Segundo o autor, duas características marcaram esta época: o aparato 

educacional vigente era carente de vínculos com o mundo prático e era um ensino 

voltado mais para os jovens do que para as crianças. E somente tinha acesso a essa 

educação os filhos da elite colonial. 

 

 

2.2 Período Republicano – 1ª fase (1889 até 1930) 

Este período também ficou conhecido como República Velha ou República 

Oligárquica. Ficou marcado também pela extraordinária rentabilidade do café, a partir 

do final do século XIX, e expandiu a economia do país. As fortunas acumuladas pelo 

café proporcionaram o começo de industrialização e para atender as necessidades de 

mão de obra da agricultura e até mesmo da indústria nascente, o país recorreu à 

imigração europeia. Este cenário provocou o aumento na população, o crescimento das 

cidades e o surgimento de uma classe média urbana, pequena, porém bastante ativa no 

processo político.  

No início do século XX ocorre a crise de superprodução do café e os fazendeiros 

começaram a perder poder para as oligarquias dos outros estados, para os ricos 

industriais e comerciantes das cidades e para as classes médias.  

Sampaio & Stédile (2003) resume assim este período: 

Do ponto de vista da rígida divisão da sociedade em verdadeiras castas, a 

jovem República, desde seu início, apressou-se a deixar claro que nada havia 

mudado. A brutal repressão a Canudos (1894) foi exemplar. Repetiu-se no 

Contestado (1915) e em dezenas de episódios de menor repercussão, porém 

não menos violentos, durante os quarenta anos de dominação oligárquica. A 

repressão às primeiras manifestações e greves operárias e portuárias foram 

também muito duras, embora não tão sangrentas [...] Apesar disso, o avanço 

popular foi grande no período da República Velha, especialmente nas 

décadas de 1910 e 1920. Datam desse período, os primeiros sindicatos (quase 

todos controlados pelos anarco-sindicalistas) e a formação do Partido 

Comunista (SAMPAIO & STÉDILE, 2003, p. 15)  
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No que diz respeito à educação, ocorreram neste período dois movimentos de 

ideias a respeito da necessidade de abertura e aperfeiçoamento de escolas: o entusiasmo 

pela educação e o otimismo pedagógico. O primeiro solicitava a abertura de escolas. O 

segundo se preocupava com os métodos e conteúdos de ensino. O primeiro teve 

privilégio no início da república e após a 1ª Guerra Mundial com a preocupação com o 

patriotismo, passando a ser pauta de reivindicação das Ligas Nacionalistas. De acordo 

com Guiraldelli (2008), em 1920, 75% da população era analfabeta e desta forma para 

alguns o ensino público não aparecia como prioridade. 

O segundo movimento aparece com a ascensão no país das ideias americanas 

sobre uma nova concepção de escola e de educação. Mais importante do que abrir 

escolas era preciso alterar a pedagogia, a arquitetura escolar, as formas de avaliação e a 

psicopedagogia. Os ideais de Escola Nova estiveram muito presentes neste período. 

Em 1891 tivemos a Reforma de Benjamin Constant, que criou o Ministério da 

Instrução, Correios e Telégrafos, reorganizou o ensino secundário, primário e a Escola 

Normal e dividiu a escola primária em dois graus. O primeiro de 7 a 13 anos e o 

segundo de 13 a 15 anos.  

Em 1911 tivemos outra reformulação na legislação com a Lei Rivadávia Correia, 

que proporcionava total liberdade aos estabelecimentos escolares, tornando a presença 

do Estado facultativa e desoficializando o ensino. A reação a tal legislação ocorreu com 

a reforma Carlos Maximiniano (1915), que reoficializou o ensino, reformou o Colégio 

Pedro II e regulamentou o acesso às escolas superiores.  

Em relação à educação rural não obtivemos mudança no quadro e segundo Leite 

(1999) esta permaneceu descontínua e desordenada como sempre fora.  Muito embora 

os ideais liberais promulgassem a necessidade da educação para o desenvolvimento do 

país, muito pouco se fez para o setor rural e os esforços foram concentrados no setor 

urbano-industrial que impulsionava o desenvolvimento. Somente nas décadas de 1910 e 

1920 a sociedade começou a despertar para a necessidade de “fixar o homem no 

campo”, devido ao grande fluxo migratório para a cidade por causa do processo de 

industrialização.   Esse deu origem ao movimento chamado de Ruralismo pedagógico, 

que tinha como objetivo promover, através da escola, a fixação do homem no campo. 

Neste ínterim surgiu também a Ideologia do Colonialismo que, segundo Leite (1999), 

tinha por finalidade difundir as virtudes do campo e da vida campesina visando à 
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diminuição do esvaziamento do campo para as grandes cidades. Devido a toda a 

estrutura de concentração fundiária dos séculos passados poucas ações foram 

desenvolvidas para a educação no meio rural.  

2.3 Período Republicano – 2ª fase (1930 até 1971) 

Este período foi marcado pelo impacto da crise do capitalismo e por grande 

instabilidade política. Em 1930 Getúlio Vargas tomou poder do então Presidente 

Washington Luiz. Até 1937 ocorreu um período de instabilidade com muitas revoltas 

armadas e tentativas de tomada de poder. De 1937 a 1945 Getúlio ditou as leis básicas e 

implantou as políticas econômicas que iniciaram o ciclo de desenvolvimento para 

dentro, baseado na industrialização e na produção para o mercado interno. 

Até 1930 a economia brasileira era primário-exportadora e com a reforma de 

Vargas o país caminhou para se tornar uma economia industrial. O grande promotor 

desta mudança foi o Estado brasileiro. A primeira fase da nossa industrialização foi 

marcada por investimentos do Estado e do capital privado nacional, a partir de 1955, 

depois da morte de Vargas, e houve uma verdadeira invasão de capital estrangeiro, o 

que provocou uma grande desnacionalização da nossa indústria. 

No cenário de processo revolucionário de 1930, poucas foram às conquistas dos 

trabalhadores rurais.  Na Era Getulista, de 1930 a 1945, podemos destacar algumas 

ações que não alteram a configuração do cenário de exclusão que os trabalhadores da 

agricultura viviam, mas promoveram algumas mudanças no que diz respeito aos direitos 

dos trabalhadores. Getúlio Vargas foi um defensor dos direitos dos trabalhadores, e para 

o homem do campo ele defendeu que estes seriam merecedores de serem assistidos 

pelos mesmos direitos dos operários das fábricas e, principalmente, se preocupou com a 

fixação do homem na terra. De acordo com Medeiros (2010) em 1937 foi apresentado à 

Câmara de Deputados um projeto de Código Rural, voltado para regulação dos direitos 

e obrigações relacionadas às atividades rurais, entre eles a possibilidade da criação de 

associações de trabalhadores rurais.  

No que se refere ao acesso à terra, Vargas promoveu a marcha para o Oeste, que 

tinha por objetivo estimular à permanência do homem no campo e a ocupação de áreas 

novas. Contudo esta proposta se restringiu à configuração de poucos núcleos coloniais 
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em alguns poucos estados, tendo em vista um projeto de desenvolvimento que 

priorizava a interiorização, mas sem alterar o latifúndio e as suas relações de trabalho:  

  

No debate do período varguista é visível a tensão entre reconhecer a 

existência de uma relação de subordinação no campo e a constituição de um 

ideal de desenvolvimento com base na pequena propriedade. A produção 

legal do período mostra a importância política que a grande propriedade 

detinha, apesar da aguda crise porque passavam as exportações agrícolas em 

decorrência de seu retraimento durante a Segunda Guerra Mundial. 

(MEDEIROS, 2010, p. 117) 

 

O período compreendido entre 1950 e 1964 (antes da ditadura militar e pós-

guerra) trouxe à tona conflitos sociais latentes que demandavam decisões do Governo. 

A mais significativa delas foi a luta pela permanência na terra, pauta das sociedades 

organizadas que começavam a dar o tom das reivindicações. Dentre elas podemos citar 

a influência do Partido Comunista Brasileiro (PCB) na organização dos trabalhadores 

do campo, criando no ano de 1954 a União dos Lavradores e trabalhadores Agrícolas do 

Brasil (ULTAB) e o Movimento das Ligas Camponesas.  Na década de 1960 a Igreja 

Católica
8
 passou a intervir nas questões do campo e a apoiar a reforma agrária e a 

estimular a sindicalização dos trabalhadores, disputando espaço com o PCB e as Ligas 

Camponeses.  

Apesar da forte influência dos sindicatos patronais no Estado, a década de 60 foi 

marcada por algumas conquistas dos trabalhadores, muito embora após o Golpe Militar 

estas conquistas não saíssem do papel. No ano de 1962 tivemos a sindicalização rural, 

que instituiu os sindicatos de trabalhadores e de patrões nos moldes do sindicalismo 

corporativista. Em 1963 foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural, que criou a 

profissionalização do Trabalho Rural e estendeu ao campo uma série de direitos 

trabalhistas. Após o Golpe militar tivemos a promulgação do Estatuto da Terra, que até 

hoje é referência para a política agrária do país e estabeleceu os objetivos e termos da 

reforma agrária. Contudo após o golpe militar uma série de medidas foram tomadas para 

desarticular as lideranças formadas antes do golpe de mobilização da classe 

trabalhadora, principalmente dos sindicatos e muitos deles foram presos e assassinados 

                                                 
8
 Na pauta de reivindicação da igreja citamos: previdência social, educação, saúde publica, assistência 

médica e hospitalar, alfabetização e educação. 
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e os sindicatos foram entregues a pessoas que em nada tinham a ver com a luta pela 

terra.  

Apesar das conquistas e do Estatuto do Trabalhador após o golpe políticas de 

incentivo com projetos agropecuários e facilidade de crédito promoveram a expansão 

dos grandes latifúndios, expulsando o homem do campo, pois de acordo com Medeiros 

(2010) este novo cenário era ambíguo porque ao mesmo tempo em que havia as leis, a 

presença do Estado fazia de tudo para desarticular os trabalhadores. 

De acordo com Carter (2010) as primeiras atividades camponesas pela reforma 

agrária foram na década de 50, na região nordeste. Estas mobilizações ganharam força 

na década de 60, contudo o Golpe Militar de 64 frustrou a consolidação do primeiro 

decreto nacional de reforma agrária, promulgado pelo Governo de João Goulart. A 

instauração do regime militar com o apoio dos conservadores e das oligarquias rurais 

sinalizava pela estabilização da atual conjuntura e da conservação da estrutura fundiária. 

No entanto, o novo presidente militar promulgou uma lei de reforma agrária com 

avanços progressistas
9
, que. segundo Carter (2010), apesar de servir para promover a 

colonização da Amazônia, a nova legislação proporcionou aos defensores da reforma 

agrária, em especial à Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), à 

Igreja e aos líderes dos partidos de oposição, uma plataforma jurídica para a defesa dos 

posseiros e para a reivindicação em favor da distribuição de terras. 

A chamada primeira república durou 40 anos e no que concerne à educação esta 

passou por muitas reformas e constituições. Como chefe do poder provisório, Getúlio 

Vargas, em 3 de novembro de 1930, trouxe para o público um plano de dezessete itens 

para a reconstrução nacional e dentre eles estava um plano para educação, através da 

difusão do ensino público, principalmente do técnico-profissional e da colaboração 

direta dos Estados e da criação de um Ministério de Instrução e Saúde Pública. Este 

Ministério foi ocupado na Era Vargas por três importantes personalidades: Francisco 

Campos (1930-1932), Washington Pires (1934) e na transição deste período até o 

Estado Novo por Gustavo Capanema, só se encerrando com o fim da ditadura do Estado 

Novo. 

                                                 
9
 No período o Governo de João Gourlart (1963) sinalizou uma reforma em prol da questão, estimulando 

uma reforma constitucional que possibilitasse o pagamento das desapropriações de terra a prazo. Mas o 

projeto foi derrotado e o Governo foi deposto do cargo. 
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Este período também é marcado pelas ideias pedagógicas da Escola Nova, 

através da redação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, feito por Fernando de 

Azevedo. Este manifesto, de acordo com Guiraldelli Jr. (2008), sofreu influência de 

diversos pensamentos, como de John Dewey e do sociólogo francês Émile Durkheim, 

entre outros. “Compunham uma autêntica e sistematizada concepção pedagógica, indo 

da filosofia da educação até formulações pedagógico-didáticas, passando pela política 

educacional.” (idem, p. 42) 

Em 1934 é aprovada a Constituição e em relação à educação ela garante a 

gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário integral, reconhecia os 

estabelecimentos particulares através do fornecimento de um “salário condigno aos 

professores”, a liberdade de cátedra, sendo afixada uma quantia de nunca menos de 10% 

dos impostos arrecadados para educação pela União. 

A Constituição de 1934 durou pouco tempo e em 1937 uma nova carta 

constitucional foi imposta. Se a anterior absorvia os preceitos democráticos, esta nova 

desobrigava o Estado da responsabilidade para com a educação pública e jogava para a 

boa vontade daqueles que podiam pagar a solidariedade com os mais necessitados, 

através de uma contribuição mensal para a caixa escolar. Neste mesmo ano é criada a 

Sociedade Brasileira de Educação Rural, com o objetivo de expandir o ensino e a 

preservação da arte e folclore rurais. 

Se a nova constituição foi criada no sentido oposto das demandas democráticas, 

as leis orgânicas que se seguiram com a reforma de Capanema organizaram o ensino 

primário, secundário, industrial, comercial, normal e agrícola. O tom destas leis estava 

atrelado ao cenário econômico do país, marcado pelo parque industrial e a crescente 

urbanização, que reclamava por mão de obra técnica. Daí surgiu o ensino dualístico, 

com o ensino secundário para as elites condutoras e o ensino profissionalizante para 

outros setores da população. Neste mesmo período foram criados o SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) e o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial). 

Para o meio rural foram realizadas algumas ações, mediante o incentivo ao 

ensino técnico agrícola, através de uma rede de escolas agrícolas de nível médio e 

superior em 1946, muito embora, segundo Speyer (1983), estas escolas não fossem 

destinadas às classes populares.  
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Após a Segunda Guerra Mundial surge uma nova modalidade de assistência 

técnica ao meio rural, que amplia o enfoque do incentivo técnico, como a preocupação 

com os solos, adubação, animais e outros fatores de produção, para uma forma mais 

definida da produção na terra. O movimento é chamado de Extensão Rural. De acordo 

com Leite (1999) devido à abrangência do Programa ele pode ser analisado por diversos 

ângulos: sob a ótica política ele surgiu para combater um suposto movimento 

revolucionário com orientação esquerdista; sob a ótica social ele surgiu para redução e 

contenção dos movimentos migratórios e controle de reivindicações político-sociais 

levantadas na zona rural; culturalmente ele surgiu para controlar filosófica e 

ideologicamente as massas campesinas; sob o prisma econômico ele foi criado para 

sustentar o processo industrial urbano e sob a ótica das relações internacionais ele foi 

criado para fortalecer os laços de dependência diplomáticas e econômicas dos países 

periféricos com os países ricos. Segundo Speyer (1983) esse movimento foi importado 

dos Estados Unidos e teve como órgão executor a Associação de Crédito e Assistência 

Rural (ACAR). 

Nos Estados Unidos da América (EUA) este movimento tinha como função 

colocar ao alcance do agricultor as informações obtidas pelas experiências de produção 

e pelas pesquisas realizadas nas estações de experimentação agrícola, para melhorar a 

produção e, por consequência, melhorar a renda econômica do produtor. No entanto, a 

crítica que a autora faz é que esta metodologia foi importada sem que houvesse uma 

adequação à realidade de produção brasileira, sendo reaproveitada todas as experiências 

bem sucedidas de um país com a estrutura agrária e com tecnologias diferenciadas, sem 

contar que este movimento de extensão rural não proporcionou nenhuma mudança nas 

estruturas sociais e o desenvolvimento proporcionado por ele passa a ser de 

modernização da agricultura com fim puramente econômico. E a educação atrelada a 

este movimento, diz Speyer (1983): “é uma educação voltada fundamentalmente para a 

produção e para o consumo: produção visando maior produtividade agrícola; consumo 

que assegure a aquisição de bens suficientes que proporcionem a elevação do bem-estar 

social” (SPEYER, 1983, p. 102). 

 De acordo com Leite (1999) o campo brasileiro foi invadido por técnicos, 

agentes sociais e fomentadores de um novo processo educacional que tinham por 

finalidade, além de dar o suporte técnico para aumentar a produção, a pretensão de 
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mudar o comportamento do camponês, de modo que as ações assimiladas provocassem 

novas formas de relações sociais e políticas no campo:  

 

Paralela ao sistema formal, a Extensão passou a utilizar-se da estrutura física 

da escola e lançou um projeto em que a educação para o desenvolvimento e 

para a vivência comunitária passava por novos prismas e orientações, 

bastante diferenciados daqueles praticados pela escola tradicional. O trabalho 

do extensionista, já devidamente Programado e preparado, jogou contra a 

parede a dinâmica pedagógica dos professores rurais, como algo ultrapassado 

e sem objetivo imediato, não considerando o que a educação formal realizara 

até então (LEITE, 1999, p. 36). 

 

Em 1950 foram criados a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) e o 

Serviço Social Rural (SSR). Ambos desenvolveram projetos de preparação para 

técnicos destinados à educação de base e a Programas de melhoria de vida dos rurícolas, 

nas áreas de saúde, trabalho associativo, economia doméstica e artesanato. A criação 

destes dois Programas não promoveram debates sobre os reais problemas da educação 

no meio rural e somente repetiu as fórmulas tradicionais iniciadas com o Programa de 

extensão rural. E apesar dos esforços eles não contribuíram para deter o êxodo rural que 

se intensificou na década de 1960. 

O Estado Novo terminou em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas e o 

processo democrático que queriam reinstalar no país passou por muitos problemas na 

educação, apesar das duas tentativas, em 1947 e 1959, só vamos ter nossa primeira LDB 

(Leis de Diretrizes e Bases para Educação) em 1961 com a Lei 4.024. Esta garantiu 

igualdade de tratamento por parte do Poder Público para os estabelecimentos oficiais e 

os particulares, o que garantia que as verbas públicas poderiam ser carreadas para a rede 

particular de ensino em todos os graus. Já para a educação rural em nada ela foi 

benéfica, pois delegou aos municípios a responsabilidade pela sua efetivação, o que 

trouxe consequências desastrosas para a educação no campo, haja vista a incapacidade 

de os municípios proverem sobre este setor, que entrava em num processo de 

deterioração, submetendo-se aos interesses urbanos. 

Nos anos 60 são criados os Centros Populares de Cultura (CPC), Movimentos de 

Cultura Popular (MCPs) e o Movimento de Educação de Base
10

 (MEB) como 

                                                 
10

 De acordo com Leite (1999) “Intimamente ligados aos movimentos de esquerda, os CPCs e o MEB 

tiveram como sustentação ideológica o trabalho desenvolvido pelas ligas camponesas, sindicatos de 
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instituição sócio-educacional e órgão vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) e de acordo com Speyer (1983) ele é um órgão que colaborava com o 

MEC nas atividades relacionadas à alfabetização funcional e educação de adultos. 

Dentre os objetivos desta instituição podemos citar: 

 

Inclui a renovação de técnicas de trabalho, permitindo o acesso a níveis de 

vida mais consentâneos com a dignidade humana; a educação econômica que 

amplia ou melhora a formação profissional e aumenta o rendimento do 

trabalho do campesino; o apelo às forças latentes de solidariedade humana e a 

capacidade de liderança; o combate à apatia e a renovação da fonte de vida 

social pelo exemplo, pela iniciativa, pela emulação criadora (SPEYER, 1983, 

p. 114). 

 

Os Centros Populares de Cultura trabalhavam com a filosofia de Paulo Freire 

por meio da pedagogia libertadora e popular. Paulo Freire buscava uma pedagogia que 

se envolvesse com os problemas da comunidade: “A comunidade permaneceu, então, 

como ponto de partida e ponto de chegada de sua prática. Daí as teses do ensino 

regionalizado, comunitário, ligado aos costumes e à cultura do local de vida da 

população a ser educada” (GUIRALDELLI Jr., 2008, p. 108).  

Em 1964 vem o Golpe Militar e entramos num período que vai até 1985. Nestes 

quase 20 anos de ditadura militar tivemos um revezamento de cinco generais na 

presidência e em medidas educacionais Guiraldelli Jr. (2008) nos traz o resumo dos 

acontecimentos neste período: 

[...] privatização de ensino, exclusão de boa parcela dos setores mais pobres 

do ensino elementar de boa qualidade, institucionalização do ensino 

profissionalizante na rede pública regular sem qualquer arranjo prévio para 

tal, divulgação de uma pedagogia calcada mais em técnicas do que em 

propósitos com fins abertos e discutíveis, tentativas variadas de 

desmobilização do magistério através de abundante e confusa legislação 

educacional. (GUIRALDELLI JR. 2008, p. 112) 

 

Em conjunto com esta política acordos com organismos internacionais foram 

firmados para traçar os rumos da educação no país. Entre junho de 1964 e 1968 foram 

firmados doze acordos entre o Ministério da Educação e Cultura e a Agency for 

                                                                                                                                               
trabalhadores rurais e outras entidades semelhantes em favor dos desprotegidos da zona rural, cuja 

culminância se deu com a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, Lei 4.214, sancionada em 2 

março de 1963” (LEITE, 1999, p. 40) 
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International Development (“os acordos MEC-USAID”). Para o meio rural estes 

acordos se concretizaram em convênios assistenciais como a Aliança para o progresso
11

, 

além de outros programas, como a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL), 

Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA) e Instituto Nacional de 

Colonização na Reforma Agrária (INCRA), que conforme Leite (1999) tinha como 

objetivo principal “conter o expansionismo dos movimentos agrários e das lutas 

camponesas” (LEITE, 1999, p. 41). 

Ainda dentro desta 2ª fase do período republicano tivemos a reforma do ensino 

superior em 1968 e a LDB de 1971. Para o ensino superior a Lei criou a 

departamentalização e a matrícula por disciplina, vestibular unificado e classificatório e 

o estímulo à privatização do ensino, já que devido à incapacidade de o Estado incluir  

todos nas Universidade públicas foi dado o incentivo à criação de instituições 

particulares. 

2.4 Período Republicano – 3ª fase (1971 até os dias atuais) 

Na década de 1970 o cenário econômico do país não era muito animador. Após 

1972 o “Milagre econômico”, baseado na criação de um mercado centrado no consumo 

dos setores sociais mais ricos, encontrou seus limites, assim como a baixa qualidade da 

nossa mão de obra e a baixa tecnologia das nossas indústrias. Diante destes problemas, 

a solução encontrada pelo presidente Geisel foi se endividar ainda mais com o exterior a 

fim de montar o Parque industrial brasileiro. O resultado deste processo foi a exclusão 

do Brasil no mercado financeiro mundial durante a década de 80. As classes dirigentes 

ficaram desorientadas, pois uns queriam manter a integridade nacional e outros a total 

entrega ao neoliberalismo. Enquanto as classes dirigentes debatiam sem saber o que 

fazer, as classes populares foram crescendo. 

 A partir da década de 70, e início dos anos 80, iniciou-se um novo ciclo de luta 

pela terra, com a incorporação de outros sindicatos, com a construção da identidade do 

trabalhador rural, principalmente pela diversidade de sindicatos e das lutas 

correspondentes e do próprio cenário político de luta pela redemocratização do país. 

Tais lutas foram marcadas pelas reivindicações por acesso à terra, não somente com as 

                                                 
11

 Esse programa de atendimento à carência rural e urbana foi organizado pelo presidente John Kennedy, 

visando acordos assistenciais e financeiros para países do hemisfério sul. 
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greves, mas com o fechamento de estradas, ocupação de prédios públicos e ocupação de 

terras, que deram o tom desse novo momento, em que a luta pela terra associou-se a 

outros direitos sociais. Neste ínterim os sindicatos ganham visibilidade e com isso 

pessoas se destacam à frente destas instituições, na organização por novas demandas 

sociais, que cada vez mais se distanciava das demandas do agronegócio
12

. 

Ao longo do século XX algumas medidas foram tomadas pelas nações para 

redistribuir a terra, contudo na década de 80 ocorreu um movimento que veio de 

encontro a estas medidas. Carter (2010) aponta alguns motivos pelos quais teria 

acontecido esse movimento inverso: “a crescente urbanização do terceiro mundo, o 

aumento da produção agrícola com a introdução de tecnologias modernas, a queda do 

comunismo, a ascensão do neoliberalismo e a expansão dos conglomerados do 

agribunisses global” (CARTER, 2010, p. 53).  

Por outro lado, nesta mesma época foram registradas mobilizações populares 

que exigiam do Governo a Reforma Agrária (como exemplo a CONTAG criou uma 

ampla rede de sindicatos de trabalhadores rurais).  O Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) foi criado formalmente no ano de 1984, dando inicio a uma 

série de ocupações, caminhadas, ocupando territórios e associando à pauta da terra 

outras reivindicações. De acordo com Fernandes (2010) ele surgiu em meio ao processo 

de redemocratização do país, com a desmobilização do regime militar e a abertura 

política. Ele foi fundado no ano de 1984, contudo desde 1979 já havia um movimento 

de articulação de criação de uma mobilização nacional de um movimento que tivesse 

presença ativa em todos os Estados e que fizesse frente às velhas questões da reforma 

agrária neste novo contexto.  

Em 1989, com receio da vitória de Lula, as elites dirigentes descartaram 

qualquer possibilidade de desenvolvimento autônomo e se dispuseram a aceitar todas as 

prerrogativas das transnacionais para que colocassem o país de volta na comunidade 

financeira internacional e entregaram a Fernando Collor a direção do país. Este cumpriu 

com todas as promessas e abriu o mercado brasileiro aos produtos e capitais 

estrangeiros e iniciou o desmantelamento da administração pública. Em relação à 

                                                 
12

 Agronegócio: “é portanto, o novo nome do modelo de desenvolvimento econômico desse conjunto de 

sistemas que contém, inclusive, a agropecuária capitalista. Esse modelo não é novo, sua origem está no 

sistema plantation, em que grandes propriedades são utilizadas na produção para exportação. Desde os 

princípios do capitalismo em suas diferentes fases, esse modelo passou por modificações, ampliações, 

intensificando a exploração da terra e do homem” (FERNANDES, 2008, p. 47) 
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reforma agrária, houve muita repressão ao Movimento dos Sem Terra. Entre o governo 

de Fernando Collor e o de Fernando Henrique Cardoso o Brasil foi governado por 

Itamar Franco, que se tornou o primeiro presidente a chamar o MST para negociar. Nos 

dois mandatos de Fernando Henrique pode-se afirmar que a política de Reforma Agrária 

se estruturou em dois momentos: no primeiro mandato implantou uma política de 

ampliação de assentamentos
13

, mas também foi registrado o massacre de Corumbiara 

(Rondônia, 1995) e Eldorado dos Carajás (Pará, 1996). O segundo mandato foi mais 

repressor, criminalizando as ocupações e criando a mercantilização da terra. Em 2001 

emitiu duas medidas provisórias que impediam a distribuição de terras para quem já 

tivesse participado de ocupações e outra impedia a vistoria de terras que tivessem sido 

ocupadas uma vez, por 2 anos e duas vezes por 4 anos. Com o apoio do Banco Mundial 

implantou o Banco da Terra
14

 e cancelou a política de apoio técnico aos assentamentos. 

Mas em meio às contradições “foi também neste período de institucionalização, que o 

MST ampliou a sua estrutura organizativa, criando cooperativas, escolas, centros de 

formação, pesquisa e coletivos com diversos eixos temáticos, passando por questões de 

gênero e cultura à agroecologia e direitos humanos” (FERNANDES, 2010, p. 173) 

O posicionamento de Fernando Henrique não difere da continuação com o pacto 

com os organismos internacionais, com o empresariado nacional e os grandes 

proprietários de terras. A privatização da terra caminha lado a lado com o crime 

organizado no campo e com políticas compensatórias.  

No Governo Lula, de acordo com Fernandes (2010), não houve mudanças 

significativas para o movimento. Declaradamente a favor do agronegócio, mostra-se 

adepto à reforma agrária de mercado, que transfere a luta pela terra para os ditames 

mercadológicos, ou seja, inserindo os pequenos agricultores no mercado capitalista para 

que possam competir com os produtos oriundos do agronegócio e a buscar convencer os 

camponeses de que é possível se inserir na lógica mercadológica e permanecer na terra. 

No entanto, o que acaba acontecendo é o inverso, pois incapaz de competir com o 

agronegócio, os pequenos agricultores acabam desistindo do campo e vendendo suas 

terras aos grandes latifúndios e se tornando trabalhadores assalariados. A opção do 

Governo Lula por esta “reforma agrária” pode ser constatada na sua proposta de 

                                                 
13

 Um fato curioso neste primeiro mandato é que o presidente acreditava que se assentasse as pessoas 

acampadas resolveria o problema da reforma agrária, no entanto, quanto mais ele assentava, mais aparecia 

demandas de acampamento. 
14

 “Política de compra e venda de terra”  
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Governo para 2002, em que de acordo com Fernandes (2010) foram suprimidos itens 

como a apresentação do número de famílias a serem assentadas, o apoio às políticas da 

reforma agrária de mercado e a implantação de outros programas que visam incorporar 

a “agricultura familiar” às estratégias do agronegócio. 

Em relação aos outros Governos o presidente Lula assentou 825 mil famílias, 

enquanto que a distribuição fundiária atingiu um total de 41,3 milhões de hectares, 

contra em 2002 um total de 605 mil famílias beneficiadas e uma alocação de 27 milhões 

de hectares de terras. Todavia, podemos detectar que a reforma agrária brasileira é 

conservadora, não visa à transformação a estrutura agrária e suas relações de poder, mas 

tão somente a satisfazer as necessidades imediatas, neutralizar conflitos locais e, acima 

de tudo, evitar o conflito com os grandes proprietários de terra, tendo um impacto 

mínimo sobre a estrutura fundiária. A esse conservadorismo na reforma, podemos 

atribuir à forma pela qual foi constituída a estrutura agrária no nosso país, pautada 

principalmente pela predominância política, econômica e social das grandes oligarquias 

rurais. Estes, por sua vez, colhiam os benefícios da proteção do Estado e com acesso 

privilegiado aos recursos, o que gera um modelo excludente de desenvolvimento 

agrário. 

Ao longo do século XX a elite agrária passou por um período de instabilidade, 

principalmente por causa da modernização industrial. No entanto, não tiveram suas 

estruturas abaladas, principalmente pela força política, que se fazia presente na sua 

grande maioria no Congresso Nacional e forte atuação política em âmbitos estadual e 

municipal. O século XXI está sendo marcado por uma reorganização do campo a partir 

de um modelo de desenvolvimento capitalista que explora cada vez mais as áreas de 

reserva, de onde as populações extrativistas sempre tiraram o seu sustento, e continua a 

exploração do solo para a produção de minérios, a construção das hidrelétricas, a pesca 

para exportação, que destrói as possibilidades de vida dos grupos ribeirinhos, o 

crescimento da instalação de indústrias no campo, a exemplo de dezenas de indústrias 

de malhas no nordeste e em Sergipe, dentre outros, sem contar com a quantidade de 

jovens que migram entre os estados brasileiros para trabalhar temporariamente no corte 

da cana e na construção das hidrelétricas. 

No tocante à educação, em 1971 é promulgada outra Lei de Diretrizes para a 

Educação Nacional (LDB) que foi a 5.692/71. Esta lei agrupou no ensino de primeiro 
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grau as crianças de 7 a 14 anos, ampliando a obrigatoriedade escolar de 4 para 8 anos 

para o segundo grau e este tornou-se profissionalizante. Foram criadas 158 habilitações 

em 1972 e o maior problema enfrentado foi a falta de recursos humanos para trabalhar 

com tantas habilitações específicas. Já as escolas particulares desconsideraram esta 

forma da lei e continuaram preparando a elite para o ensino superior.  

Esta lei se caracterizou em liberal e elitista e se distanciou da realidade 

sociocultural do campesinato brasileiro. Não incorporou as exigências do processo 

escolar rural em suas orientações fundamentais nem mesmo cogitou possíveis 

direcionamentos para uma política educacional destinada, exclusivamente, aos grupos 

campesinos. Muito embora ela tenha promovido ajuda aos municípios para a oferta da 

educação rural com a criação do Polonordeste, o Programa Nacional de Ações Sócio-

Educativas e Culturais para o Meio Rural (Pronasec), o Promunícipio não promoveu 

mudanças significativas na educação de base rural.  

Nesta mesma época foi criado o Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto 

(PSECD) que acabou por dar o suporte filosófico para o surgimento de dois Programas 

importantes que foram o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) e o Educação 

Rural (Edurural). De acordo com Leite (1999) o PSECD propunha a expansão do ensino 

fundamental no campo, a melhoria do nível de vida e de ensino e a redução da evasão e 

da repetência escolar. E como ação política social específica a redistribuição equitativa 

dos benefícios sociais. O Edurural ficou em vigência entre 1980 e 1985, sob orientação 

do Governo Federal, Universidade Federal do Ceará e financiado pelo Banco Mundial - 

Bird. Com base num currículo diversificado, que de acordo com Leite (1999) era 

apropriado em ensino rural, ele tentou construir um novo conceito sobre meio rural, 

criticando com veemência os currículos urbanos implantados, tentando criar uma 

autonomia pedagógica para valorizar os professores e alunos, enfatizando a realidade 

local. Contudo, essas ações não passaram de políticas paliativas para amenizar os 

problemas educacionais do meio rural, assim como os conflitos por terra que cresciam 

eminentemente neste período, inclusive com a tomada de força de movimentos sociais 

ligados à questão.  

Na segunda metade da década de 90 temos a promulgação de outra Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional que foi a LDB 9.394/96. Alguns avanços 

foram percebidos por essa lei, como adequar o calendário acadêmico às peculiaridades 
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sazonais de cada região sem comprometer o número de dias letivos do calendário e 

adaptações na estrutura curricular às exigências das unidades escolares, com o efetivo 

respeito à organização e estruturação do ensino fundamental.   

No final desta década é criado o movimento por uma educação básica do campo. 

Esse movimento ao longo dos anos ganhou muitos parceiros, dentre eles as 

universidades, e teve como propósito mudar o paradigma da educação rural para 

educação do campo e pensar uma lógica de educação para os povos do campo a partir 

da sua dinâmica de vida, da sua forma de produção e reprodução da vida. Em 1998 foi 

criado o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), fruto de 

uma parceria estratégica entre o Governo, as Universidades e os Movimentos Sociais, 

para desenvolver a Educação de Jovens e Adultos na Reforma Agrária. Este programa 

possui experiência com educação espalhadas pelo país que vão desde cursos de 

alfabetização até pós-graduação lato sensu na área da educação e da reforma agrária. 

Em Sergipe nós temos na Universidade Federal de Sergipe dois cursos pelo PRONERA, 

que são a Pedagogia da Terra e a Licenciatura em Educação do Campo. Em 2003 foram 

criadas as Diretrizes Operacionais para as escolas do campo, que deveria servir de 

parâmetro para as políticas públicas. 

Nesta retomada dos principais acontecimentos educacionais para a população 

rural no Brasil percebemos que no período colonial poucas ações tivemos para 

promover a educação destes povos. No Brasil República, somente no século XX 

podemos perceber uma iniciação com o problema da educação rural, principalmente 

devido ao grande fluxo migratório e a necessidade de manter o homem no campo. E 

assim se configurou todo o cenário educacional para o meio rural, para conter a 

migração sem mudar as estruturas sociais e econômicas do camponês. Ao longo dos 100 

anos do século XX as ações para esse meio foram paulatinamente ganhando espaço no 

cenário nacional. Programas governamentais foram criados, associações com 

organismos internacionais foram estabelecidos e a criação de movimentos que 

defendiam uma educação de base pautada na realidade da vida do campo. Movimentos 

como o MEB e os Centros de Culturas foram importantes para colocar em debate os 

problemas do campo, contudo, as ações realmente efetivas não deixaram de ser pontuais 

e com um foco eminente em controle de reivindicações por terra, ou seja, amenizar os 

conflitos sociais no campo sem promover mudanças significativas das estruturas sociais 

e econômicas.  
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O que observamos no desenvolvimento da história foi a exploração do homem 

camponês, seja ele como indígena, como escravo, como colono, morador, posseiro, 

foreiro, dentre outros, que apesar das lutas por terra ou pelo direito de permanecer nela, 

continuam expropriados deste direito e cada dia mais engolido pelo atual estágio de 

desenvolvimento capitalista que os englobam no Agronegócio, tornando-os Agricultores 

Familiares para o mercado, ou excluindo-os de qualquer possibilidade de trabalho. Não 

é à toa que o trabalho escravo ainda permanece em algumas regiões brasileiras, o 

subemprego, o corte dos direitos sociais dos que migram para trabalhar no corte da cana 

na região sudeste, dentre outros casos. 

Nos três últimos decênios do século XX a financeirização do mercado trouxe 

consequências para as políticas em educação, com o desenvolvimento de políticas 

chamadas neoliberais, que têm como cerne o Estado mínimo na economia, deixando 

para o mercado a tarefa de regulador das ações que antes eram de sua responsabilidade. 

Esta política, principalmente, após a ditadura passou a ser uma política de Estado e que 

busca, cada vez mais, adequar a formação dos sujeitos para as necessidades do mercado. 

De acordo com Silva (2001) os ideólogos do neoliberalismo buscam atrelar a educação 

institucionalizada aos objetivos do mercado nacional e internacional. Há um esforço 

para a mudança dos currículos, a fim de atenderem a essas novas exigências, que neste 

novo mercado passa a estar vinculada às excelências do livre mercado e da livre 

iniciativa. Parâmetros que se estreitam com a nova concepção de sociedade, que se 

criou a partir das mudanças tecnológicas e de informação, qual seja, a sociedade do 

conhecimento.  

Nesta nova sociedade as habilidades cognitivas devem ser ressaltadas em 

detrimento das habilidades profissionais. Isso não quer dizer que estas sejam renegadas, 

contudo, o novo mercado requer pessoas que sejam formadas para se adaptarem às 

novas tecnologias e às mudanças de mercados que, atualmente, são cada vez mais 

constantes. Com isto, ao invés de se deter a uma formação profissional, determinada 

para um modo de produção, hoje, a formação de excelência é aquela que prepara para a 

adaptação dos sujeitos às mudanças do mercado.  

Segundo Newton Duarte (2004) há necessidade do mercado na elevação do nível 

intelectual, que deve acompanhar as renovações tecnológicas tão constantes nesta 

sociedade do conhecimento. Segundo o autor as elites dirigentes têm uma tarefa árdua 
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atualmente, pois ela necessita disponibilizar o acesso a níveis intelectuais para os 

trabalhadores ao mesmo tempo que deve controlar este acesso, para que ele se limite ao 

processo de reprodução da força de trabalho, “evitando-se a todo custo que o domínio 

do conhecimento venha a tornar-se um instrumento de luta por uma radical 

transformação das relações sociais de produção” (DUARTE, 2004, p. 6). 

Eles precisam a todo custo manter sob controle as insatisfações com o modelo 

econômico e para isso as elites mantêm parte da população presa à ideia de que não 

existe outra alternativa, senão se render às regras impostas pelo mercado mundializado. 

Para que a outra parte que vive em condições de miserabilidade não se revolte quanto a 

seu estado, são acionados vários tipos de agências sociais voltadas para a difusão de 

conhecimentos elementares que promovam atitudes de conformação imediatas, ações 

voltadas para saúde ou alimentação. Para que este tipo de conhecimento seja difundido é 

necessário que as pessoas tenham um mínimo de instrução, como a alfabetização, para 

que elas sejam capazes de assimilar informações aplicáveis sem necessidade de grandes 

alterações no cotidiano dos indivíduos. 

É neste sentido que identificamos dentro da retrospectiva histórica que fizemos 

sobre a questão agrária do país e o papel da educação neste processo, que as ações 

educativas para estes setores tinham como função apresentar uma resposta imediata aos 

movimentos de reivindicação por terra. Ações paliativas para amenizar os conflitos. 

Atualmente, diante das reivindicações dos movimentos populares, o Governo resolve 

implantar como política pública para o campo o Programa Escola Ativa, que diante da 

configuração econômica do campo, com a presença do agronegócio e o trabalhador se 

sujeitando a condições que podem levar até a morte, precocemente, esses programas não 

surtem efeitos, eles não passam de políticas compensatórias, cujas turmas têm alta 

rotatividade de estudantes, índice de evasão, conteúdos mal ministrados, educadores 

sem formação adequada para trabalhar com os jovens, dentre outros. 

Estes programas estão em sintonia com a perspectiva neoliberal, centrando a 

metodologia de educação pautada na experiência e no aprender a aprender, deslocando a 

discussão da produção do conhecimento para a experiência. No Brasil não foi e não está 

sendo diferente. As práticas docentes centradas na experiência são uma forma de 

institucionalizar um paradigma educacional criado nos anos 20 e acaba por retirar do 

professor a possibilidade de reelaborar o conhecimento e da escola trabalhar com o 
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conhecimento. O que estamos observando é um esvaziamento do conhecimento 

científico na escola. No meio rural o que se observa é a contínua exclusão dos direitos à 

educação porque há a interpretação de que o agronegócio não necessita de gente, mas de 

tecnologia.  

No próximo capítulo trabalharemos com a descrição do Programa, assim como 

dos princípios da Educação do Campo para explicar como eles foram incorporados em 

sua reformulação em 2008.  
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3. O PROGRAMA ESCOLA ATIVA 

 

 Neste capítulo faremos a caracterização da implantação do Programa Escola 

Ativa no Brasil e em Sergipe, ressaltando a sua origem: o Programa Escuela Nueva da 

Colômbia. Trataremos da reformulação do Programa em 2008 tendo como base as 

Diretrizes Operacionais para as escolas do campo e análise comparativa entre os 

princípios da Educação do Campo, pautada na luta dos movimentos sociais, além do 

Projeto Base reformulado no Programa. A pertinência dessas análises perpassa a 

necessidade de compreender como se constituiu a implantação do programa em Sergipe, 

qual foi o contexto da sua reformulação, identificar quais foram as ideias que pautaram 

a reformulação e como o Governo incorporou as Diretrizes do Campo neste processo. 

O Programa Escola Ativa (PEA) tem como característica principal descentralizar 

o ensino na figura dos conteúdos e do professor e focar no aluno como ser capaz de 

protagonizar seu desenvolvimento intelectual através da experiência.  

 De acordo com o Projeto Base do Programa (BRASIL, 2008) foi a partir da 

experiência Colombiana em maio de 1996 que um grupo de técnicos da Direção-Geral 

do Projeto Nordeste (Projeto Educação Básica para o Nordeste), projeto do Ministério 

da Educação, e técnicos dos estados de Minas Gerais e Maranhão foram convidados 

pelo Banco Mundial a participarem, na Colômbia, de um curso sobre a estratégia 

“Escuela Nueva-Escuela Activa”, desenhada por um grupo de educadores colombianos 

que há mais de 20 anos atuavam com classes multisseriadas naquele país. Surgiu daí a 

proposta de implantar a metodologia que objetiva auxiliar o trabalho do educador com 

classes multisseriadas brasileiras. 

Ainda de acordo com o mesmo documento, em agosto de 1996 (no Governo 

Fernando Henrique), no seminário ministrado por um representante da Fundación 

Volvamos a la Gente, responsável na Colômbia pela implantação e implementação da 

estratégia neste país, a Direção-Geral do Projeto Nordeste (DGPN), reuniu em Brasília 

todos os Secretários de Educação e diretores de ensino dos Estados do Nordeste para 

conhecerem a estratégia e decidirem sobre sua adoção. Após o seminário os estados da 

Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí decidiram 

pela adoção da estratégia e, em outubro de 1996, técnicos destes estados foram 

capacitados na Colômbia. A partir de então a estratégia passou a se chamar Escola 

Ativa. 
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3.1 Escuela Nueva: a experiência colombiana e a implantação do modelo no Brasil 

 

A criação do Programa Escuela Nueva (PEN)  na Colômbia pode ser entendida 

através da observação do contexto em que este programa foi criado. A sociedade 

colombiana é marcada pelos grandes conflitos armados na área rural. Isto decorre da 

concentração de terras, da falta de investimentos para os pequenos e médios 

agricultores, da tributação escassa e pequena geração de emprego. Segundo Gonçalves 

(2009) até a década de 1960 poucos eram os investimentos em educação nesta área. 

Embora desde o pós-guerra tenha aumentado as diferenças entre a área urbana e o meio 

rural.  

A partir da década de 1960 começa a mudar a atitude em relação às políticas 

para educação do meio rural, principalmente para evitar o êxodo rural e responder às 

crescentes demandas da população. A assistência aos municípios passou a ser vista 

como forma de diminuir a pobreza e a violência no campo. Em 1967 o Governo oferece 

como proposta de educação o Programa Escola Unitária, que era mais uma estratégia 

para manter a presença do Estado neste espaço de tanta violência. 

O Programa Escuela Nueva decorreu da experiência da Escola Unitária 

promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) – Oficina Regional de Educácion para America Latina y Caribe 

(OREALC). Este método baseava-se em “guias auto-instrutivos (cartões de 

aprendizagem) e nos princípios da Escola Ativa, proposta por Freinet. Suas principais 

características eram: instrução individualizada, aprendizagem ativa, uso de guias, escola 

primária completa, ensino multisseriado, e promoção automática” (SCHIEFELBEIN et 

al. apud GONÇALVES, 2009, p. 30).  

No início da década de 1970 o Programa da Escola Unitária passou a ser 

criticado pelo Sindicato dos Professores por reduzir o emprego, devido ao aumento do 

número de alunos e pela intensificação do trabalho docente (por conta da confecção dos 

cartões de aprendizagem). Na Colômbia os cartões foram recolhidos e transformados 

em guias autoinstrutivos. Eles foram criados por um grupo de pessoas formado por 

professores rurais, professores universitários e supervisores. Em 1975 o Programa 

Escuela Nueva é lançado como uma resposta ao fracasso da Escola Unitária. Entre 1975 

e 1978 a Colômbia contou com o apoio da Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID) para a implantação da metodologia em 500 escolas. Entre 1979 
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e 1985 com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da Federação 

dos Cafeicultores e da Fundácion para La Educación Superior, o Programa passou a 

atuar em 8000 escolas. 

A partir de 1985 o país passa por um forte processo de urbanização, devido ao 

recrudescimento do conflito armado. A população urbana cresceu muito devido aos 

conflitos na zona rural, aumentando a pobreza e o sucateamento do sistema educacional. 

É neste período que, por incentivo do Banco Mundial, aumentaram o número de 

atendimento nas escolas, passando para 10 mil, e o Programa Escuela Nueva (PEN) 

passou a ser adotado como estratégia oficial do Estado para universalizar a educação 

primária rural. E segundo Gonçalves (2009) esta ação provocou mudanças na 

metodologia, que passou a ser congelada em um Kit Oficial: 

 

Na década de 1990, na sua segunda fase, e enquanto modelo sistematizado 

para a educação de escolas multisseriadas rurais, o PEN passou a refletir a 

orientação do BM para o alívio da pobreza e para a reforma educacional na 

América Latina: foco na educação dos mais pobres entre os pobres, ou seja, a 

população rural dos países latino-americanos, com baixos índices de 

escolarização. Devido a similaridade de interesses entre as diretrizes do 

programa e as orientações para a reforma da educação básica na América 

Latina, o PEN foi definido como uma das três melhores experiências em 

educação primária no mundo. (GONÇALVES, 2009, p. 30) 

   

 

Os investimentos do Banco Mundial e o controle na parte pedagógica do 

Programa fizeram com que esta metodologia se tornasse preterida entre as ações para 

educação no meio rural. Segundo Torres (apud GONÇALVES, 1992) o Programa 

Escuela Nueva se tornou uma alternativa para converter a educação formal com baixa 

qualidade em educação não-formal com flexibilidade, horizontalidade e diálogo. O 

sucesso do Programa se dá pela sua visão sistêmica e pela coerência na sua organização. 

Este programa ganha apoio justamente no interior do aguçamento do processo de 

mundialização do capital e de difusão, na América Latina, do modelo econômico, 

político e ideológico neoliberal. Por isto identificamos a presença e o interesse do 

Banco Mundial em estar financiando este programa, tendo como lema o aprender a 

aprender, que é apresentado como a palavra de ordem que caracteriza uma sociedade 

democrática. Este lema tem como foco as características descritas acima: sujeito ativo, 

construção do conhecimento pela experiência, maior ênfase em métodos de 

aprendizagem do que nos conteúdos.   

Duarte (2004) nos traz quatro considerações importantes sobre esta perspectiva: 



45 
 

A primeira diz respeito às aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, 

nas quais está ausente a transmissão por outros indivíduos de conhecimentos e 

experiências mais desejáveis: 

Aprender sozinho seria algo que contribuiria para o aumento da autonomia 

do indivíduo, ao passo que aprender algo como resultado de um processo de 

transmissão por outra pessoa seria algo que não produziria a autonomia e, ao 

contrário, muitas vezes até seria um obstáculo para a mesma (DUARTE, 

2004, p.34) 

 

Devemos deixar claro que o posicionamento de Duarte, ao acreditar que o 

conhecimento a partir da experiência que gera autonomia, é válido, mas não deve ser 

supervalorizado em detrimento do conhecimento e do conteúdo deste conhecimento que 

deve ser transmitido por alguém mais experiente, no caso o professor. “Não 

concordamos que o professor, ao ensinar, ao transmitir conhecimento, esteja cerceando 

o desenvolvimento da autonomia e da criatividade dos estudantes.” (DUARTE, 2004, p. 

35) 

A segunda trata da ideia de que é mais importante o estudante desenvolver um 

método de aquisição, elaboração, descoberta e construção de conhecimentos. “É mais 

importante adquirir o método científico do que o conhecimento científico existente” 

(DUARTE, 2004, p. 35). Esta condição se alia à primeira, pois o sujeito só pode 

adquirir o método de investigação por uma atividade autônoma. Segundo Duarte (2004) 

esta perspectiva está baseada nas idéias de Piaget, quando ele defende que ao invés de a 

escola trabalhar com a transmissão de conhecimento, deve oferecer ao estudante 

condições que permitam-no construir suas próprias verdades. Segundo Piaget o grande 

problema da educação é querer transmitir ideias prontas ao sujeito, ao invés de ele 

construir suas verdades. De acordo com o autor as únicas verdades reais são aquelas 

construídas pelo sujeito e não recebidas de fora e que o bem moral é essencialmente 

autônomo e não pode ser prescrito. É neste sentido que Piaget esclarece que uma 

educação moral não deve ser aquela que se transmite, mas proporciona condições para 

que o indivíduo desenvolva a autonomia moral.  

A crítica que Duarte (2004) faz a esta concepção é que ela se apoia na dicotomia 

entre conteúdo/forma e processo/produto. O posicionamento valorativo do lema 

aprender a aprender é a ênfase no método de conhecimento em detrimento do 
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conhecimento como um produto. O que acaba por esvaziar e descaracterizar o processo 

educativo.  

A terceira perspectiva crítica trata da atividade do estudante, que, para ser 

verdadeiramente educativa, deve estar centrada nos interesses e necessidade das 

crianças. A diferença entre a escola tradicional e a escola ativa reside na mobilização 

dos sujeitos e na realização da atividade: 

A diferença entre esse terceiro posicionamento valorativo e os dois primeiros 

consiste em ressaltar que além de o aluno buscar por si mesmo o 

conhecimento e nesse processo construir seu método de conhecer, é preciso 

também que o motor desse processo seja uma necessidade inerente à própria 

atividade da criança, ou seja, é preciso que a educação esta inserida de 

maneira funcional na atividade da criança, na linha da concepção de 

educação funcional de Claparède (1954) (DUARTE, 2004, p. 41) 

 

O quarto posicionamento em relação ao aprender a aprender é o de que a 

educação deve preparar os indivíduos para acompanharem a sociedade em acelerado 

processo de mudança: 

[...] a educação nova (ou construtivista) deve pautar-se no fato de que 

vivemos em uma sociedade dinâmica, na qual as transformações em ritmo 

acelerado tornam os conhecimentos cada vez mais provisórios, pois um 

conhecimento que hoje é tido como verdadeiro pode ser superado em 

poucos anos ou mesmo em alguns meses. O indivíduo que não aprender a 

se atualizar estará condenado ao eterno anacronismo, à eterna defasagem 

de seus conhecimentos (DUARTE, p. 41) 

 

Foi como referência de sucesso financiado pelo Banco Mundial que os técnicos 

da educação brasileira e os Dirigentes do Projeto Nordeste/MEC foram convidados por 

esta instituição para conhecer e implantar a proposta no Brasil. O Programa passou a ser 

chamado de Escola Ativa e desde então cresce, financiado por sucessivas renovações do 

convênio do Ministério da Educação com o Banco Mundial, por meio dos Programas do 

Fundo de Desenvolvimento da Escola (FUNDESCOLA) I, FUNDESCOLA II, 

FUNDESCOLA III, e mais recentemente o Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE). Sua implantação, segundo o Projeto Base reformulado (BRASIL, 2008), 

aumentou o nível de aprendizagem dos educandos, reduziu a repetência e a evasão e 

elevou as taxas de conclusão de parte do Ensino Fundamental, ou seja, de 1ª a 4ª série. 

No final de 1998 os estados de Sergipe e Alagoas decidiram implantar, também, 

a estratégia. Em meados de 1999 o Projeto Nordeste chegou ao seu final, dando lugar a 
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um novo momento, ou seja, o surgimento do Programa FUNDESCOLA, o que não 

acarretou descontinuidade nas ações de implementação da estratégia que já se 

consolidava nos Estados. A Escola Ativa então passou a fazer parte das ações do 

Programa FUNDESCOLA. Para melhor compreensão, o Projeto Base (2008) divide em 

fases o processo de implantação da Escola Ativa no Brasil, o que representa o processo 

percorrido pela estratégia desde a sua implantação. 

 

3.1.1 Fase I - Implantação e Testagem 

 

Segundo informações do documento Projeto Base (BRASIL, 2008), esse foi o 

momento de preparação, implantação e acompanhamento para conhecer a efetividade da 

estratégia Escola Ativa, buscando a afirmação pela qualidade da mudança em sala de 

aula. Tratamos do período compreendido entre os anos de 1997 e 1998, em Estados da 

Região Nordeste. O Projeto Nordeste planejou ações que incluíram a elaboração de 

Guias de Aprendizagem, capacitação de técnicos e educadores e a contratação de um 

supervisor pedagógico para realizar supervisões nas escolas. 

 

3.1.2 Fase II - Expansão I 

 

Esta fase, de acordo com o Projeto Base (BRASIL, 2008), foi o momento de 

ampliação do número de escolas nos estados e nos municípios do Nordeste que 

solicitaram a expansão. Nesta fase ocorreu, nas regiões Norte e Centro-Oeste, a 

implantação em municípios que compunham as ZAP definidas pelo Programa 

FUNDESCOLA. 

 O programa foi escolhido para ser implantado nas regiões mais pobres do país, 

regiões que enfrentavam grandes resistências dos latifúndios e onde ocorrem os maiores 

conflitos por terra, onde também possui os maiores índices de analfabetismo. 

 

3.1.3 Fase III – Consolidação 

 

É citado pelo Projeto Base (BRASIL, 2008) como o período de reconhecimento 

da efetividade da estratégia pelos estados e municípios. Criação de rede de formadores 

(multiplicadores) da estratégia, dando aos estados e municípios a oportunidade de 

participarem das ações de formação e monitoramento mais eficazmente. Esta fase daria 
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início ao processo de proporcionar mais autonomia aos estados e municípios nas ações 

de monitoramento e formação dos profissionais de sua rede. Os supervisores 

contratados pelo Programa FUNDESCOLA, que antes prestavam assessoramento 

pedagógico mensal aos educadores em suas escolas, realizariam esta ação como 

demonstração. Seus esforços estariam voltados agora para o assessoramento aos 

técnicos estaduais e municipais, orientando-os em suas dificuldades e naquelas 

detectadas junto aos educadores nos processos de legalização e articulação e de 

alinhamento da estratégia Escola Ativa com outras ações da Secretaria. 

 

 

3.1.4 Fase IV - Expansão II 

 

Conforme o Projeto Base (BRASIL, 2008) nesta fase houve uma expansão que 

rompia os limites das ZAP, oportunidade em que foram incorporados municípios 

denominados autônomos. A esses municípios restaram a responsabilidade de capacitar 

seus educadores e dotar as escolas de estrutura e de kit pedagógico (conjunto de 

materiais didáticos como globo, mapas, etc.). Ao Programa FUNDESCOLA coube a 

distribuição dos materiais instrucionais, para a formação de educadores, e de Guias de 

Aprendizagem (livros didáticos das áreas do conhecimento elaborados para o 

atendimento de classes multisseriadas que implantaram a estratégia Escola Ativa) para 

os educandos, necessários para a implantação do Programa. Passado o período de 

adaptação, dá-se início à consolidação do programa como política pública. 

 

3.1.5 Fase V - Disseminação e Monitoramento 

 

Estruturalmente pertencentes às ações educacionais da Coordenação Geral de 

Fortalecimento Institucional (CGFOR)/Diretoria de Programas Especiais/FNDE/MEC, 

de acordo com o Projeto Base do Programa (BRASIL, 2008), a Escola Ativa contou 

com responsáveis pela implantação, implementação e monitoramento da estratégia nos 

âmbitos nacional, estadual e municipal. Em 2007 o Programa transfere sua coordenação 

para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), 

ficando sua gestão a cargo da Coordenação-Geral de Educação do Campo. De acordo 

com o Projeto Base (2008) este momento marca os avanços dos movimentos sociais do 

campo no âmbito educacional e suas conquistas no plano das políticas públicas e 
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consolidam um conjunto de demandas históricas de um projeto educacional que visa ao 

atendimento de milhões de trabalhadores rurais: 

 

No campo, assim compreendido, os povos camponeses demandam boas 

escolas para seus filhos, bons educadores e uma educação que não prepare 

apenas para a vida na cidade, mas que eduque reconhecendo as distintas 

formas de existência, de manifestações da vida e de relações sociais e com a 

natureza. O Programa, a partir da nova configuração, propõe uma educação 

que pense as questões ambientais relacionadas com o trabalho do Campo. 

(BRASIL, 2008, p. 15) 

 

Vimos que em âmbito nacional o início da implantação do programa teve todo o 

acompanhamento e financiamento do Governo Federal e assessoramento direto aos 

professores, através dos supervisores. Posteriormente, quando o programa começa a se 

configurar como política pública e aumenta a sua abrangência, é dada autonomia aos 

municípios e esses passam a ficar responsáveis pela implantação e monitoramento do 

Programa. Em 2007 este passa a ser coordenado pela SECAD e como parte desta 

política de educação na diversidade, após 10 anos de experiência, o Programa é 

reformulado tendo como base, inserindo na sua justificativa, os princípios da educação 

do campo e das Diretrizes Operacionais para as escolas do campo.  

 

 3.2 O Programa Escola Ativa em Sergipe 

 

Em Sergipe, de acordo com informações disponibilizadas pela Secretaria 

Estadual de Educação, a estratégia Escola Ativa foi implantada no ano de 2000, em 

dezoito escolas Estaduais em fase de experimentação, e em quatro escolas do município 

de São Cristóvão que faziam parte da zona de atendimento prioritário – ZAP I, 

selecionadas pelo Governo Federal, esses municípios tinham direito a assistência 

técnica (capacitação dos supervisores e assistência aos municípios pelos supervisores do 

FUNDESCOLA) e financeira (Guias de aprendizagem e Kits para os cantinhos). 

Em 2001 o Programa foi implantado nas escolas municipais da ZAP I e II e em 

mais quatro municípios extra ZAP ou municípios que tinham apenas o direito a 

Assistência Técnica e aos Guias de Aprendizagem dos alunos. Em 2002 a situação 

permanece a mesma e apenas os municípios de Tobias Barreto e Estância aderem ao 

Programa como Extra ZAP. 

Em 2003 e 2004 acontecem mudanças de atribuições dos supervisores do 

FUNDESCOLA. Eles deixaram de monitorar as escolas e passaram a dar assistência aos 
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supervisores municipais e estaduais. De acordo com a Secretaria de Educação essas 

mudanças, atreladas ao descompromisso de alguns parceiros, acarretaram um grande 

desestímulo por parte de alguns técnicos e, consequentemente, de uma grande parte dos 

professores que desenvolviam a estratégia. O número de municípios independentes 

aumentou, porém as condições de operacionalização do Programa e a melhoria da 

qualidade da educação da grande maioria das turmas envolvidas permaneceram 

comprometidas. Mais seis municípios aderiram ao Programa como municípios 

independentes. 

No ano de 2006 o FUNDESCOLA ressurge com uma nova proposta de atuação 

e assistência técnica aos municípios. Com o objetivo de garantir a internalização e a 

sustentabilidade de suas ações nos estados, pautada em indicadores de competência 

técnica e financeira dos municípios, que foram agrupados por semelhanças e foram 

divididos em duas grandes matrizes (M1 e M2). Neste contexto quatorze municípios 

foram selecionados e capacitados no final de 2005 para a implantação em 2006, porém 

apenas nove municípios aderiram ao Programa. Neste ano houve desistência de cinco 

municípios que o desenvolviam. No final de 2006 trinta e um municípios foram 

selecionados como zona de atendimento prioritário pelo FUNDESCOLA para serem 

capacitados a fim de implantarem a estratégia em 2007, porém devido ao atraso da 

chegada do material a capacitação não foi realizada. Neste ano a Assessoria de 

Planejamento (ASPLAN)/Secretaria Estadual de Educação (SEED) resolve desmembrar 

a coordenação do Programa Escola Ativa, que desde 2004 era coordenado pelo PDE. 

No mês de abril de 2007 os Guias de Aprendizagem chegaram ao Estado, as 

capacitações foram realizadas no segundo semestre deste ano e foram capacitados os 

supervisores estaduais e municipais para a implantação em 2008. Mais um município 

aderiu ao Programa em 2007 como município independente, chegando a 32 municípios. 

No ano de 2009 do universo de 75 municípios, 64% deles (48 municípios), 

executavam o Programa, sendo que 36% (27 municípios) não trabalhavam com a 

metodologia Escola Ativa. Separando a localização por região, o alto sertão concentra 

45 (quarenta e cinco) escolas, a região Sul 90 (noventa) escolas, o Baixo Sertão 52 

(cinquenta e duas) escolas, o Centro-Sul 61 (sessenta e uma) escolas, o Agreste Central 

54 (cinquenta e quatro) escolas, o Baixo São Francisco 52 (cinquenta e duas) escolas, o 

Médio Sertão 29 (vinte e nove) escolas, o Leste Sergipano 16 (dezesseis) escolas e a 

Grande Aracaju 21 (vinte e uma) escolas. 
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Gráfico 1 

 

Gráfico 1: Percentual de escolas que desenvolvem o Programa por região.  Fonte: Secretaria 

Estadual de Educação, 2009 

 

 

 

3.3 Programa Escola Ativa versus Educação do Campo: a reformulação do 

Programa após 10 anos de experiência 

 

 No ano de 2008 o Projeto do Programa Escola Ativa passou por uma 

reformulação. No entanto, desde 1997 o movimento conhecido por “Educação do 

Campo”
15

, oriundo dos movimentos sociais do campo, deu início a discussões sobre 

quais eram as bases da educação no meio rural e observamos que aos poucos o próprio 

Estado foi transformando algumas de suas ações. dialogando com os movimentos e 

incorporando algumas pautas da educação do campo. Isto implicou na necessidade de 

criar regulamentações que valorizassem a educação da classe trabalhadora que vive ou 

trabalha no campo, historicamente excluída dos seus direitos. Como parte da luta dos 

movimentos sociais e do diálogo que foi ampliado cada vez mais com universidades, 

parlamentares e conselhos, em 2003, o CNE (Conselho Nacional de Educação) aprovou 

as Diretrizes Operacionais para as escolas do campo. Estas são, em parte, a 

materialização do que vinha sendo defendido pelo Movimento de Articulação Nacional 

Por uma Educação do Campo. 

                                                 
15

 Sobre o assunto verificar Meneses (2009) e Silva (2009). 
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O primeiro princípio referendado posteriormente pelas Diretrizes Operacionais 

para as Escolas do Campo diz respeito à educação como direito: “A Educação do 

Campo de qualidade é um direito dos povos do campo” (CADERNO DE SUBSÍDIOS, 

2003, p 33). Os povos do campo têm direito a uma educação de qualidade e não 

subordinada à cultura e ao modelo de escola urbana. A educação nas escolas do campo 

tem que acontecer a partir do relacionamento dos sujeitos no espaço onde vivem, deve 

desenvolver o sentimento de pertencimento naquele espaço, deve contribuir para a 

construção da identidade desses sujeitos, que são muitas vezes vítimas de preconceitos 

por parte dos formuladores das políticas, que têm a cidade como referência principal e 

concebe os sujeitos do campo como preguiçosos e desprovidos de capacidade de 

aprendizado, ou que para pegar na enxada não precisa de muito estudo. O Movimento 

acredita que ao resgatar a identidade desses sujeitos cria-se a possibilidade de recriarem 

a luta pela terra por descobrir que são sujeitos de direitos e, como tal, merecem ter 

acesso a ela com dignidade e com plenas condições de vida. A escola deve ser um 

espaço de promoção desta identidade e das questões da terra. 

O segundo princípio é: “Educação do Campo e o respeito às organizações 

sociais e o conhecimento por elas produzido” (CADERNO DE SUBSÍDIOS, 2003, p. 

33). Neste princípio podemos identificar que a educação do campo acontece nos mais 

diferentes espaços: na família, nas organizações sociais, no trabalho, nas brincadeiras, e 

em diferentes tempos, logo não há uma série cronológica para ditar em qual etapa da 

vida acontece tal aprendizado. As crianças desde cedo já trabalham na roça ajudando os 

pais, participam dos movimentos sociais, desde a tenra idade, participam das reuniões 

nos acampamentos, nas definições dos rumos da luta pela terra, enfrentam os conflitos 

pela posse de terra com os latifundiários, tomam conhecimento de problemas sociais, 

políticos e econômicos que as crianças da cidade, muitas vezes, não os conhece (nem 

quando já são adultas e estão nas universidades). Portanto, uma educação 

verdadeiramente do campo não pode deixar de fora estas questões, pois elas fazem parte 

da vida cotidiana, dos enfrentamentos cotidianos dos sujeitos.   A infância e a juventude 

do campo passam por experiências ricas, difíceis e muito dolorosas também. A escola 

do campo como direito não pode negar tais experiências de vida. 

O terceiro trata da “Educação do Campo no campo” (CADERNO DE 

SUBSÍDIOS, 2003, p. 33). A escola da educação do campo deve estar onde os sujeitos 

estão. Atualmente identificamos que os municípios estão fechando muitas escolas do 

campo e passando para o processo de nucleação, onde as crianças saem do seu local e 
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vão estudar em outros lugares. Os municípios alegam que é mais barato manter um 

transporte público para transportarem essas crianças do que manter uma escola com 

professores concursados no local onde vivem. Para a Educação do Campo isso é 

inadmissível. As crianças têm o direito de estudar no lugar onde moram, é preciso 

inverter a lógica de que se estuda para sair do campo; a escola no espaço do sujeito pode 

contribuir para desenvolver o sentimento de pertença à terra e promover o 

desenvolvimento daquele lugar, evitando o esvaziamento dos espaços rurais. 

Logicamente, a escola que pode contribuir para o desenvolvimento do campo, não é 

essa que está instalada atualmente, mas uma escola que faça sentido para o homem 

camponês, que a sua organização pedagógica atendam as especificidades do campo.  

O quarto princípio diz: “A Educação do campo enquanto produção de cultura” 

(CADERNO DE SUBSÍDIOS, 2003, p. 33). A produção da cultura do campo perpassa 

pelo trabalho do homem no campo. É através do trabalho que os sujeitos vivem e 

sobrevivem, reinventam estes espaços, desenvolvem formas peculiares ao tratar com a 

terra, ou seja, produz a cultura do homem camponês, que não se confunde com a forma 

de exploração do trabalho no âmbito urbano industrial, que é marcado pela alienação do 

trabalhador e da sua força de trabalho. São formas diferenciadas de se relacionar com o 

espaço vivido, são culturas diferentes produzidas, tanto em contraposição ao urbano, 

como no próprio espaço camponês. Há várias formas de lidar com a terra, são demandas 

diferentes, por isso a educação do campo deve ser construída com a participação dos 

sujeitos, são eles que sabem quais são suas necessidades, suas formas de produzir e lidar 

com a cultura que perpassa pelo trato com a terra, com as águas e as florestas. Quando 

reiteramos que o trabalho do homem camponês não é alienado, estamos nos referimos 

ao trabalhador que não entrou na lógica do capital, ou seja, da agricultura familiar de 

monocultura visando a exportação ou quando ele se torna uma trabalhador assalariado 

para as agroindústrias. Esse tipo de relacionamento de trabalho, que também está 

presente no campo, pode ser considerado alienante.  

O tipo de trabalho que produz cultura e que está presente na educação do campo 

é o trabalho livre de exploração, aquele na qual o camponês tem sua terra e planta para 

sobrevivência ou para vender no comercio local. Esse sim, é livre de alienação. 

O quinto princípio está relacionado com a “Educação do campo na formação dos 

sujeitos” (op. cit.). A educação deve contribuir para formação dos sujeitos quando 

levam em consideração, na construção do seu currículo, todos os problemas enfrentados 

pelo homem do campo, suas lutas, suas carências, privação de direitos, suas resistências. 
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A escola da educação do campo deve abordar temas que tratem das inovações da 

agricultura, das tecnologias disponíveis, como diz o caderno de subsídios, o elemento 

que transversaliza esta educação é a terra e todas as questões que ela envolve, quais 

sejam as resistências, a democracia, as questões ambientais, políticas, justiça social e 

paz.  

O sexto princípio refere “A Educação do Campo como formação humana para o 

Desenvolvimento Sustentável [...] A educação como estratégia fundamental para o 

desenvolvimento sustentável do campo deve se constituir nas políticas públicas como 

uma ação cultural comprometida com o projeto de reinvenção do campo brasileiro” 

(CADERNO DE SUBSÍDIOS, 2003, p. 34). E isso deve ser também trabalhado dentro 

da escola, pois muitas vezes os trabalhadores não tem conhecimento do que seja 

sustentabilidade. 

O sétimo princípio fala da “Educação do Campo e o respeito às características do 

Campo” (CADERNO DE SUBSÍDIOS, 2003, p. 34). Este princípio está em sintonia 

com o que citamos acima. Uma proposta de educação do campo deve ter a participação 

dos sujeitos devido à heterogeneidade desta população. Posseiros, agricultores, 

pescadores, marisqueiros, indígenas, quilombolas, dentre outros, são povos que 

possuem uma relação diferenciada com o espaço rural e apresentam demandas 

diferentes, como produzem culturas diferentes também, por isso, não é viável uma 

política pública igual para todo o Brasil.  

Aliado à necessidade de trabalhar com as questões da terra é preciso entender os 

processos históricos, sociais e ideológicos que cercam o homem do campo. A produção 

do conhecimento não é privilegiada quando se centra a educação na experiência. A 

experiência do homem camponês só produz conhecimento atrelado ao saber cientifico 

que foi produzido por outras pessoas. O que cabe a uma política para a educação do 

campo é a aliança entre produção do conhecimento científico e produção do 

conhecimento do povo, para que juntos possam produzir novos conhecimentos e 

culturas e ajudar assim na sobrevivência do homem rural.   

Não cabe na educação do campo que outros sujeitos pensem uma política para esses 

povos e isso também perpassa pelo princípio que trata da formação humana para um 

desenvolvimento sustentável. Formação humana que promova a independência dos 

sujeitos para pensar o que deve ser prioridade, refletir por si. Estimular a reflexão além 

do local, sabendo e conhecendo o que é preciso para se articular nacionalmente para 

promover o desenvolvimento local.  
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Estes são os princípios da educação do campo, que foram conquistados mediante 

muita luta dos envolvidos no processo e que devem permear toda e qualquer ação de 

política pública para este setor. É em meio ao avanço das demandas dos movimentos 

sociais pela Educação do Campo que é criado o Programa Escola Ativa, como  resposta 

governamental a tais movimentos. Contudo, mediante pressão desses movimentos 

sociais e dos envolvidos na luta por uma educação de qualidade, o MEC resolve 

reformular o Projeto Base do Programa e faz referências nesta nova versão aos 

princípios da Educação do Campo e às Diretrizes Operacionais de 2003, mas 

acreditamos, pelo próprio processo pelo qual se deu esta reformulação, que estas ações 

ocorreram sem a participação direta dos sujeitos, já que, como veremos adiante, não 

houve tempo para incorporar mudanças no projeto a partir das reivindicações dos 

professores.   

Consideramos de extrema importância para a compreensão da organização 

pedagógica dos professores expor os fundamentos do Programa reformulado e os 

princípios da educação do campo e observar até que ponto ele contribui para o avanço 

dos sujeitos, já que é na prática pedagógica que vai se dar a materialização da 

metodologia e as contradições entre a prática e a teoria. Para isto destacaremos alguns 

pontos observados no Projeto Base (BRASIL, 2008). 

Primeiro é o objetivo da reformulação do Programa.  Após sucessivas críticas sobre 

o material, principalmente por ser um material descontextualizado, o Ministério da 

Educação realizou uma pesquisa para avaliar o Programa em 2008
16

. Como resultado o 

MEC reformulou os mesmos a partir dos seguintes objetivos: “Estabelecer as bases e os 

fundamentos do Programa para orientar a sua implantação em novas escolas assim 

como possibilitar seu aperfeiçoamento em escolas com classes multisseriadas que já 

desenvolvem o Programa, preparando educadores e gestores para atuar na realidade da 

Educação do Campo”. (p. 4). 

Em seguida apontamos os objetivos do Programa: 

                                                 
16

 Após 10 anos de experiência do Programa, em 2007, um grupo de pesquisadores da Universidade do 

Pará com o apoio da Coordenação Geral de Educação do Campo/SECAD foram convocados para realizar 

uma pesquisa a fim de identificar as práticas e ressignificações dos educadores que atuavam com a 

metodologia. De acordo com o Projeto Base reformulado em 2008 o processo de reformulação do 

Programa se deu a partir dos resultados da pesquisa e da incorporação de pareceres dos Coordenadores 

Estaduais de Educação do Campo e do Programa Escola Ativa. Contudo, de acordo com Gonçalves 

(2009), este processo não foi tão democrático, já que devido ao prazo de reformulação não houve tempo 

para incorporar os anseios dos educadores. 
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Objetivo geral: “melhorar o desempenho escolar em classes multisseriadas das 

escolas do campo”. Analisando os 4 objetivos específicos, identificamos os seguintes 

aspectos:  

Apoiar os sistemas estaduais e municipais de ensino na melhoria da 

educação nas escolas do campo com classes multisseriadas, 

disponibilizando diversos recursos pedagógicos e de gestão. Fortalecer o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias adequadas a 

classes multisseriadas. Realizar a formação continuada para os 

educadores envolvidos no Programa em propostas pedagógicas e 

princípios políticos pedagógicos voltados as especificidades do campo. 

Fornecer e publicar materiais pedagógicos que sejam apropriados para o 

desenvolvimento da proposta pedagógica (BRASIL, 2008) 

 

Em relação aos conteúdos e à metodologia a reformulação do Programa informa: “A 

revisão do Programa procura ainda contemplar novos conteúdos e metodologias, assim 

como aprofundar o debate sobre as classes multisseriadas do campo” (p. 5). 

Percebemos na parte destacada que ele trata de “novos conteúdos e metodologias” e 

não deixa claro que metodologias seriam essas. Ao analisar o projeto não percebemos 

nenhuma outra estratégia metodológica que vá além dos guias de aprendizagem, 

governo estudantil, cantinhos de aprendizagem e a relação entre escola e comunidade.  

Já em relação ao aprofundamento do debate sobre classes multisseriadas, também não 

informa onde ocorrerão estes espaços, o que se tem como estratégias para discutir os 

problemas enfrentados. São experiências adquiridas nos microcentros que acontecem 

uma vez por mês
17

 entre os professores e o supervisor do Programa na região, sendo 

este o único lugar onde são expostas as experiências.  

Detectamos no projeto base reformulado a perspectiva de ampliação do Programa. 

“O propósito do CGEC/SECAD/MEC é possibilitar o acesso deste, com seus recursos 

de natureza pedagógica, para um universo maior de escolas e seguir no aprimoramento 

da tecnologia do trabalho educativo destinado a auxiliar o trabalho de educadores que 

atuam com classes multisseriadas” (p. 11). 

Nesta passagem ousamos fazer alguns questionamentos. O primeiro é o Programa 

Escola Ativa com sua metodologia como a única privilegiada pelo Governo como 

política para a Educação do Campo. O segundo seria: Onde estão as experiências 

realizadas pelos professores da rede estadual? Por que há de ter um material produzido 
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 Nas escolas que foram objetos de estudo desta dissertação os professores informaram que no ano de 

2010 somente ocorreram 2 encontros nos microcentros e que as atividades destes encontros giram em 

torno da aplicação da metodologia. Não há nenhuma discussão teórica sobre o Programa e sobre classes 

multisseriadas. 
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por consultores externos para serem aplicados nas salas de aula? Será que os professores 

não têm capacidade e/ou conhecimento para elaborar os seus materiais? Onde fica a 

autonomia da escola e dos professores? O MST possui uma experiência muito rica de 

produção de seus próprios materiais pedagógicos. Por que esta experiência não é 

aproveitada? A educação pensada pelo movimento engloba questões inerentes aos 

problemas enfrentados pela população rural. O acesso à terra, a permanência com 

dignidade, as questões ambientais, a tecnologia, a escola do movimento têm uma 

importância primordial para o avanço da luta. Ela deve ser prática e com gestão 

participativa entre pais e professores. Dentro desta perspectiva o material e o conteúdo 

da escola tradicional não englobam estas questões. Detectamos, nas contribuições de 

Souza (2006), que a elaboração do material pedagógico do movimento esteve dividida 

em dois momentos: o primeiro apresentava uma proposta mais afirmativa, valorizando a 

experiência e a trajetória de vida dos alunos, o vínculo entre educação e trabalho e que 

pudesse contribuir com a luta pela terra. No segundo momento 

 
[...] o MST lança-se a produção e sistematização contínua de materiais 

pedagógicos que tratam da alfabetização das crianças; do planejamento 

escolar; das disciplinas do conteúdo curricular, a exemplo dos materiais sobre 

ensino de Língua Portuguesa, Matemática, História. Trata-se de um momento 

de elaboração de propostas de conteúdos curriculares para as escolas dos 

assentamentos. Os materiais produzidos pelo MST estão fundamentados nas 

idéias de Paulo Freire, em especial as reflexões sobre os temas geradores e 

sobre uma concepção de educação dialógica e problematizadora (SOUZA, 

2006, p. 87) 

 

 

 Diálogo e problematização são questões centrais na pedagogia do movimento. 

Diálogo com os alunos, com os pais, com a comunidade, todos podem e devem 

contribuir na construção da aprendizagem. A problematização parte da realidade vivida, 

as questões pertinentes ao homem do campo, como sua luta diária pela sobrevivência 

através do trabalho e do enfrentamento com o latifúndio. Estas ideias são pautadas 

principalmente sob a influência de Pistrak, Makarenko, Paulo Freire e Vygotsky. A 

pedagogia do movimento visa à transformação social pautada num novo projeto de país 

com participação popular e provavelmente devido a este fato o material produzido pelo 

MST não chega às escolas. Segundo Souza (2006, p. 110) “percebe-se que toda a 

produção do MST no campo educacional não chega às escolas e que há uma barreira a 

ser superada no âmbito da cultura, hierarquia e burocracia escolar”. Outro 

questionamento seria em relação ao “aprimoramento da tecnologia do trabalho 

educativo”. Daí vem a indagação: que tecnologia é esta? Seriam bibliotecas, 
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computadores, internet? Devemos possuir tecnologias e sacrificar ou excluir a 

infraestrutura das escolas (como ausência de água potável, banheiro, energia 

elétrica)?
18

. É fato que muitas escolas aderiram ao Programa por causa da verba 

destinada à adequação das escolas para receber a metodologia, como afirma Gonçalves 

(2009): 

No Brasil as condições das escolas do campo assemelham-se às das regiões 

para as quais o PEN se expandiu, e não onde se originou. As instalações 

físicas das escolas rurais são mais rudimentares que as das escolas urbanas. 

De maneira contrastante com o modelo colombiano, o PEA instalou-se 

inicialmente nas regiões mais desfavorecidas do país, buscando uma melhoria 

nas instalações físicas das escolas por meio de investimentos 

(GONÇALVES, 2009, p. 47) 

 

No caso do Brasil, além do questionamento do conteúdo de educação devemos 

nos questionar sobre os investimentos. Partimos agora para os fundamentos do 

Programa Escola Ativa, presente no Projeto Base reformulado em 2008.  Detectamos 

que não há uma clareza dos fundamentos da metodologia. Há um misto entre os 

princípios da educação do campo e metodologia. 

IDENTIDADE DOS SUJEITOS – “Na busca de novas estratégias educativas 

capazes de promover o desenvolvimento humano integral é preciso considerar a 

contribuição de cada povo do campo, ribeirinho, caiçaras, quilombolas, seringueiros, 

agricultores familiares e indígenas, que se diferenciam entre si devido as distintas 

formas de organização do trabalho, organização social e cultural”. 

FUNDAMENTOS – “busca resgatar essas dimensões sócio-políticas, 

envolvendo os sujeitos educativos em uma distinta forma de organização do trabalho 

pedagógico e do trato com o conhecimento, apontando tanto para a busca de processos 

participativos de ensino-aprendizagem, quanto de ação social para a transformação” (p. 

18).  

PRINCÍPIOS – “educação para a transformação social – vínculo orgânico entre 

processos educativos, processos políticos, econômicos e cultura; educação para o 

trabalho e a cooperação; educação voltada para valores humanistas e educação como um 

processo permanente de formação e transformação humana” (p. 18).  
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 Em uma das escolas observadas encontramos os alunos com computadores e internet, contudo o estado 

físico da escola era precário, não havia muros, espaço para o lanche, nem para as brincadeiras, somente 

um banheiro, não havia filtro elétrico (a água era cedida de um poço do vizinho e o filtro foi comprado 

pela professora).  
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A ESCOLA – “a escola passa a ser reconhecida como espaço de reflexão da 

realidade dos povos do campo, de seu trabalho, suas linguagens, de suas formas de vida 

e, sobretudo, de um novo projeto político de desenvolvimento” (p. 18).  

CONTEÚDOS ESCOLARES – “São pensados para estabelecerem a relação 

especificidade/universalidade e na abordagem de temas que tratam de grandes 

problemas que afetam a vida cotidiana. A compreensão da linguagem e do 

conhecimento se faz a partir de sua consideração como mediação do processo de 

aprendizagem e de formação da mente e a busca de relações interdisciplinares do 

conhecimento e conteúdos articulados com o ensino e a pesquisa pedagógica” (p. 18).  

METODOLOGIA - articulação entre planejamento, prática e apropriação de 

conhecimentos. A opção do Programa é por uma metodologia problematizadora capaz 

de definir o educador como condutor do estudo da realidade, por meio do percurso das 

seguintes etapas: levantamento de problemas da realidade; problematização em sala de 

aula dos nexos filosóficos, antropológicos, sociais, políticos, psicológicos, culturais e 

econômicos da realidade apresentada e dos conteúdos; teorização (pesquisa, estudos e 

estabelecimento de relação com o conhecimento científico; definição de hipóteses para 

solução das problemáticas estudadas; proposições de ações de intervenção na 

comunidade (p. 19). 

GESTÃO DA ESCOLA – propõe-se um envolvimento entre escola e 

comunidade, contextualizando em seus processos sociais e organizativos por meio do 

Conselho Escolar. Esta orientação é concretizada no estímulo à auto-organização dos 

estudantes. Podemos detectar que na prática essa recomendação não acontece. Em 

nenhuma das escolas observadas houve eleição neste ano para o colegiado estudantil.  

PAPEL DO PROFESSOR – “O Programa se propõe a valorizar o profissional da 

educação escolar através da busca de condições adequadas de formação – em caráter 

inicial e continuado – remuneração, acompanhamento pedagógico, possibilidades de 

intercâmbio e formas de aprendizagem em serviço, estudo da diversidade e dos 

processos de interação e de transformação do campo [...] seu papel consiste em 

promover situações de envolvimento e compromisso dos estudantes com o estudo e 

ação sobre sua realidade e com a valorização dos povos do campo” (p. 20). 
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NO PROGRAMA – “para o Programa a gestão 

democrática encontra-se concretizada no elemento curricular “colegiado estudantil
19

” e 

nos outros instrumentos de participação que chamam os estudantes para assumir 

responsabilidades ante a escola e a comunidade, valorizando a experiência extra-escolar, 

as formas de trabalho e sobrevivência e relação com o meio ambiente que respondem, 

juntos, pela grande diversidade das populações do campo” (p. 20) 

PROPOSTA PEDAGÓGICA – [...] aponta para a organização interdisciplinar 

dos conteúdos e da relação que se busca estabelecer entre o conhecimento que os 

estudantes trazem de suas experiências comunitárias e dos conteúdos de aprendizagem 

escolar. [...] a proposta pedagógica do Programa Escola Ativa tem por objetivos 

propiciar condições para o trabalho com as diferenças regionais e com as populações 

que constituem os povos do campo (p. 21).  

CURRÍCULO – “deve introduzir, sistematicamente, novos conhecimentos, 

aprofundando sua complexidade, possibilitando o desenvolvimento do ser humano 

integral e buscar colocar na prática da sala de aula as situações-problema 

contextualizadas e lidas em sua interdisciplinaridade” (p. 29).  

A reformulação do Programa Escola Ativa tem como base as Diretrizes do 

Campo e é uma tentativa do Governo de incorporar o discurso da Educação do Campo 

na metodologia, sem, contudo, atender às reais perspectivas da vida do homem 

camponês. Isto se materializa na perpetuação do programa como única alternativa para 

as classes multisseriadas (muito embora tratem do incentivo a propostas pedagógicas e 

metodológicas para as classes multisseriadas, a única que existe é o Programa). 

Quanto à prioridade da formação continuada dos professores e à organização dos 

materiais pedagógicos, identificamos um incentivo à formação continuada e não uma 

formação específica para trabalhar com a educação do campo. De acordo com Souza 

(2006), quando se fala da pedagogia da prática social, que seria a pedagogia na 

perspectiva da educação do campo, o educador deve ter uma formação educacional que 

o permita compreender as contradições e a realidade que vive o homem do campo. Para 

possibilitar esta formação existem nas Universidades cursos voltados, especificamente, 

para a educação no campo. São cursos que formam professores para trabalharem nestas 

realidades. Em Sergipe há dois cursos, em nível de graduação, que trabalham com esta 
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 Na reformulação o Governo Estudantil passa a se chamar Colegiado Estudantil. 
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questão. São eles: Pedagogia da Terra e Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

No entanto, em um levantamento realizado na única turma de Pedagogia da Terra, 

identificamos que somente uma pessoa, de um universo de 47 (quarenta e sete) 

estudantes, havia trabalhado com a metodologia do Programa Escola Ativa, mas não 

trabalhava mais. Diante desta constatação podemos perceber que a maioria dos 

professores que atuam com a metodologia não possui esta formação específica, não 

constando ela ser uma prerrogativa para trabalhar com a metodologia, qualquer um que 

tem uma formação média (devido a esses cursos de capacitação) pode trabalhar com 

esta perspectiva educacional. Pelo que podemos observar com os professores 

pesquisados nem esta capacitação ocorre no Programa e os microcentros passam a ser o 

único lugar de formação e no ano de 2010 houve somente dois encontros. 

Um dos objetivos afirma que o material foi desenvolvido para a aplicação da 

metodologia. No entanto não observamos nestes materiais as temáticas do homem do 

campo, como sua resistência e luta pela terra. Ao verificar o guia de Geografia do 

primeiro ano detectamos que ele traz algumas abordagens da vivência dos alunos, mas 

de forma artificial. Ele mostra fotos de espaços escolares no campo e pede para fazer a 

comparação entre as escolas deles e a das fotos. Em outra passagem há também uma 

foto de uma escola rural e o guia pede para que os alunos comparem a sala, os objetos, à 

quantidade de alunos e só há uma questão referente ao Colegiado Estudantil, 

perguntando se na sala há algum representante e qual a função dele. No guia de História 

encontramos os textos contextualizados, trata do trabalho no campo, dos indígenas, do 

trabalhador rural em geral, traz curiosidades de outros países, mas identifiquei que os 

textos tratam dos povos do campo de forma estereotipada e preconceituosa. O pai e os 

filhos vão para a roça e a filha fica em casa ajudando a mãe
20

. 

Outro ponto a ser levantado é a participação dos sujeitos na construção das 

políticas públicas em educação para o campo. De acordo com o Caderno de Subsídios:  

Não cabe nesta vertente, que o poder executivo decida sobre os destinos das 

comunidades, como também não cabe atitudes corporativas de grupos 

organizados na definição das prioridades. A sustentabilidade do campo exige 

uma inversão nessa relação, é preciso que as pessoas estejam organizadas que 

participem ativamente e pensem no desenvolvimento para além do seu 

espaço, da sua comunidade próxima, pense localmente partindo também da 

sua região e da relação dessa região com o desenvolvimento nacional. 

(CADERNO DE SUBSÍDIOS, 2003, p. 34) 
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 Verificar o anexo 7 
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Não observamos de que modo isso pode acontecer com materiais “guias” que 

são produzidos para ser aplicados em âmbito nacional. A participação dos povos do 

campo nas políticas públicas é uma conquista que visa acabar com a concepção de que a 

educação para eles é uma dádiva ou um presente dado pelas autoridades; pelo contrário, 

a Educação do Campo é uma responsabilidade de todos, população e governo.  

Em relação às Diretrizes do Programa reformulado encontramos algumas 

contradições entre o que diz o Programa e a realidade do campo. No tocante ao 

fundamento levantamos alguns questionamentos: que distinta forma de organização do 

trabalho pedagógico seria este? O Programa Escola Ativa? A busca por processos 

participativos de ensino-aprendizagem seria a auto-organização dos alunos? Através da 

participação de comitês estudantis? Como isso contribui para a transformação da 

sociedade? A transformação social dos sujeitos do campo perpassa pela maior 

distribuição de terra, fim do agronegócio e do latifúndio, melhores condições de 

sobrevivência no campo, apoio do Governo para os pequenos agricultores, escola no seu 

espaço vivido, estruturação das escolas, com banheiros, água encanada, salas de aulas 

amplas e arejadas, bibliotecas, computadores, internet, relação entre a escola e o 

trabalho, fazendo com que o primeiro possa complementar a prática do homem 

camponês. E vai mais além, a transformação social na luta pela educação do campo 

prevê a superação da sociedade capitalista por um sistema de base democrática e 

socialista, em que os sujeitos são de fato conclamados e conscientizados da sua 

importância e do seu trabalho na organização e prosperidade da sociedade.  O jargão de 

transformação social mascara uma condição das políticas neoliberais de conformação e 

adesão da população ao seu projeto político e econômico.  

A escola passa a ser reconhecida como espaço de reflexão, mas e os outros 

espaços? A escola da educação do campo é mais um dos lugares onde ocorre a 

educação. De acordo com Arroyo & Fernandes (1999) os processos educativos no 

campo acontecem no movimento social, nas lutas, no trabalho, na produção, na vivência 

cotidiana e na família. E o papel da escola seria “interpretar esses processos educativos 

que acontecem fora, fazer uma síntese, organizar esses processos educativos em um 

projeto pedagógico, organizar o conhecimento, socializar o saber e a cultura 

historicamente produzidos, dar instrumentos técnicos-científicos para interpretar e 

intervir na realidade, na produção e na sociedade.” (ARROYO & FERNANDES,1999, 
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p. 27). Percebemos que mais do que um espaço de reflexão a escola é um espaço de 

interação e construção da educação que também acontece fora da escola, mas como 

fazer isso numa metodologia fechada? Com guias de aprendizagem únicos para todas as 

escolas? A escola da educação do campo é um constructo dos sujeitos, das suas relações 

dentro e fora dela, tendo o dever de intervir na sociedade para melhorá-la. Vai além da 

reflexão. Ela pode promover a reflexão-ação. 

Outro ponto a questionar é o papel do professor na sala da aula. Na proposta 

neoliberal do aprender a aprender é atribuído um papel secundário ao professor. Como o 

conhecimento passa a ser centrado na experiência e o aluno deve descobrir sua 

metodologia de aprendizado, cabe ao professor mediar os interesses. O foco na 

experiência esvazia a escola de conteúdo e a experiência passa a ser suficiente para a 

produção do conhecimento. Tudo que foi historicamente produzido, tudo que deveria 

ser transmitido como uma cultura válida para a reflexão das implicações políticas, 

sociais e econômicas que perpassam a vida dos sujeitos do campo, é renegada. A 

experiência pela experiência não produz conhecimento, a relação entre teoria e prática 

culminando com a práxis não pode ser proporcionada no Programa Escola Ativa. Não 

estamos fazendo a defesa da prática pedagógica conteudista. Contudo, os 

conhecimentos historicamente acumulados e que devem ser de conhecimento geral deve 

fazer parte dos currículos de qualquer escola, independente da localização. A nossa 

defesa é por um currículo que abarque tanto o conhecimento geral quanto o 

conhecimento especifico. E não um em detrimento do outro. 

Em relação à proposta pedagógica ela deve atentar para os saberes que as 

crianças do campo trazem para a escola. São aqueles adquiridos na família e nas 

relações sociais fora da escola, são saberes relacionados com a terra, com o manejo dos 

produtos agrícolas, com o tempo e espaço para executar as tarefas, elas brincam e criam 

brincadeiras no trabalho na terra, no quintal de casa e no trajeto da escola. São esses 

saberes que devem ser trabalhados em sala conjuntamente com o saber científico. A 

proposta pedagógica para a escola do campo deve incluir a dimensão do trabalho como 

princípio educativo. No entanto não observamos tal dimensão de trabalho na proposta 

pedagógica no projeto reformulado. Como exemplos reais dessa organização 

pedagógica, podemos citar as Escolas de Alternâncias e as Escolas Famílias Agrícolas.  
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De acordo com Souza (2006, p. 83) “As relações sociais construídas no campo, 

no interior da família e entre vizinhos gera uma rede de saberes sociais ligados à 

produção, circulação e consumo de mercadorias”. As questões relacionadas à terra 

devem transversalizar os currículos das escolas do campo e as matrizes pedagógicas 

destas escolas devem perpassar pelas questões da terra e do trabalho. Segundo o 

Caderno de Subsídios (2003) todas as questões relacionadas com a terra devem ser 

trabalhadas com “as relações com o cosmo, a democracia, a resistência e a renovação 

das lutas e dos espaços físicos, assim como as questões ambientais, políticas, de poder, 

ciência, tecnológica, sociais, culturais e econômicas”. (op. cit., p. 34).  

Diante da perspectiva da educação do campo, indagamo-nos: Uma organização 

interdisciplinar dos conteúdos que buscam estabelecer uma relação com as experiências 

das crianças e o conteúdo escolar dará conta de tratar do processo educativo permeado 

por todas as questões descritas acima? Será que é de interesse do Governo fazer a 

relação com o conhecimento histórico acumulado e o conhecimento do homem 

camponês e ainda promover uma transformação social? 

Considerando os pressupostos do Programa e os princípios da Educação do 

Campo, percebemos que houve uma tentativa de incorporar o discurso da educação do 

campo, no entanto, diante de um programa governamental, questões básicas como o 

trabalho como princípio educativo, a parceria com os sujeitos na construção na 

metodologia e a luta pela terra não entraram como questões centrais nos guias. Portanto, 

podemos inferir daí que houve a incorporação do discurso da educação do campo dentro 

das limitações que podem abarcar um programa governamental, que não foi pensado 

pelos sujeitos do campo, o que indica expressões superficiais, como: “realidade dos 

sujeitos”, “transformação social”, “educação para o trabalho”, “auto-organização”, 

“educação problematizadora”, em que foram incorporadas ao projeto para dar a 

impressão de que a educação do campo está presente. São termos que acabam se 

tornando clichês e nada contribuem para o avanço da política pública de educação do 

campo. 

Neste capítulo mostramos como se organiza a metodologia do Programa Escola 

Ativa, quais foram suas influências, seu histórico de implantação no Brasil e em 

Sergipe. Apontamos também quais são os princípios da Educação do Campo, a partir de 

um movimento criado em 1998 pelos educadores dos movimentos sociais e citamos os 
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principais marcos desta luta. A análise destes pontos nos ajudaram a compreender qual a 

concepção teórica e metodológica do programa e após sua reformulação em 2008, quais 

foram as ideias que o influenciaram. No entanto, apesar de atender às reivindicações do 

movimento pela Educação do Campo, concluímos que o Governo incorpora as 

diretrizes do campo neste projeto, mas exclui ou omite questões básicas inerentes a 

realidade do campo. E entendemos que isto é proposital, na medida que um programa 

apoiado e financiado pelo Banco Mundial, tendo como proposta política e econômica o 

neoliberalismo, mesmo na tentativa de amenizar os conflitos sociais, ao fazer uma 

reformulação com base nas conquistas legais da educação do campo, jamais teria o 

compromisso com uma transformação das estruturas sociais. O compromisso do 

programa é de fato com os ditames mercadológicos e como tal tem por finalidade 

formar força de trabalho para atuarem nas suas indústrias urbanas ou mesmo rurais, 

como no agronegócio. A dinâmica atual do campo brasileiro, cada vez mais, expropria o 

trabalhador rural da sua força de trabalho, da sua terra e leva à se sujeição a formas sub-

humanas de trabalho nos grandes latifúndios. Neste cenário qualquer política pública em 

educação terá como influência a urgência da formação de mão de obra. 
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4. A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO 

PROFESSOR EM TRÊS ESCOLAS DO PROGRAMA ESCOLA 

ATIVA 

 

O Programa Escola Ativa em Sergipe foi implantado no ano de 1998 e, em 2009, 

segundo dados do INEP, está em funcionamento em 48 municípios e 368 escolas. O 

presente capítulo fará uma análise da organização do trabalho pedagógico do professor 

em três escolas nos municípios de São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Destacamos os 

seguintes elementos para análise sobre elas: A caracterização da infraestrutura física e 

condições de acesso, a organização da sala e a organização do trabalho pedagógico. 

Como parte de um cuidado em preservar as pessoas (fontes da pesquisa), utilizei 

pseudônimos para tratar de cada uma delas. Realizei quatro visitas às escolas, 3 (três) 

entrevistas com a direção e 4 (quatro) entrevistas com os professores. Nossas análises 

serão fundamentadas em referenciais teóricos que trabalham com uma reflexão crítica 

da escola capitalista. Identificaremos qual a teoria que permeia a organização do 

trabalho dos professores e como, através das contribuições da Pedagogia Socialista, 

deveria ser pautada essa prática, já que o público a ser atendido luta por uma educação 

que respeite suas diferenças e prevê a transformação do atual projeto de 

desenvolvimento do país por um que seja de base popular.  

4.1 Estrutura física 

A primeira escola recebe o nome de Esperança e está localizada no município de 

São Cristóvão. No local há duas salas de aula com a metodologia, uma turma de 1ª e 2ª 

séries e outra de 3ª e 4ª séries. Apesar de haver duas turmas, escolhi fazer a observação 

na turma da 3ª e 4ª séries por causa da experiência do professor com a metodologia (três 

anos) enquanto a outra professora era novata, tendo chegado neste ano na escola.  

Na entrada há um pequeno pátio, à esquerda três mastros para erguer as 

bandeiras; no fundo estava a coordenação, três salas de aula e mais à frente havia um 

pequeno corredor que dava acesso à cozinha, ao pátio do lanche e aos cinco banheiros; 

no fundo da escola está um banheiro para deficientes, mas que não estava sendo 

utilizado porque não havia deficientes na escola, que possui energia elétrica e filtro de 

água. Na cozinha há três fogões, uma geladeira e as paredes são azulejadas. A escola 

não possui biblioteca, embora observamos que no pátio de entrada havia uma cesta com 
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alguns livros e em outro corredor mais escondido havia uma estante de ferro com livros. 

Na secretaria havia um computador, uma televisão, um DVD, um mimeógrafo e duas 

caixas embaixo da estante da televisão com DVD‟s da TV Escola sobre variados temas. 

Eles são usados esporadicamente (segundo a coordenadora), quando o professor tira um 

dia para não trabalhar com os projetos ou quando algum professor falta, ou seja, os 

DVD‟s não são aproveitados na metodologia do Programa Escola Ativa. O único 

computador da escola não está conectado à internet e os estudantes se beneficiam dele 

quando o professor elabora alguma atividade. A comunidade em geral também não se 

beneficia dos recursos de mídias que a escola possui. 

 

Figura 1: Escola da Esperança - São Cristóvão-SE 

Fonte: Acervo da pesquisadora - 2010 

 

 

O mobiliário está em boas condições de uso e todos os estudantes possuem 

carteiras e cadeiras para assistir às aulas. Os espaços físicos das salas são amplos, mas 

pouco arejados e mal iluminados.  

Coordenadora da escola: Os espaços são arejados, mas são mal iluminados 

por deficiência da instalação elétrica 

 

A segunda escola a ser visitada foi na Barra dos Coqueiros e irei chamá-la de 

Escola do Futuro. A escola tem um aspecto de abandono, sem pintura e sem nome. 

Possui somente uma sala de aula, uma cozinha, uma despensa e um banheiro. Na 

despensa fica localizado o fogão, na cozinha há um bebedouro elétrico, mas que não 

funciona porque não foi instalado, e um pequeno bebedouro com um garrafão de água. 

A escola não possui pátio nem quadra e as crianças lancham sentadas em bancos 
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improvisados pela professora. A escola não possui coordenadora, nem diretora, nem 

pessoal administrativo, somente a professora, que exerce todas as funções de direção, 

pedagógica e de sala de aula. A escola possui ainda uma merendeira e uma servente. No 

intervalo, as crianças brincam no espaço aberto que há entorno da escola. Ao lado dela 

possui uma igreja, no fundo um pequeno salão, onde, nos fins de semana, funciona um 

bar, segundo a vontade do dono do espaço, que também é o dono do espaço onde 

funciona a escola e há algumas poucas casas ao redor.   

A escola possui energia elétrica e há uma estante com livros. O mais interessante 

nesta sala de aula é que todos os estudantes possuem computador porque o município da 

Barra dos Coqueiros está entre as cidades pilotos escolhidas para fazer parte do Projeto 

Um Computador por Aluno (UCA). Nesta escola as crianças, além do computador, 

possuem acesso à internet e levam os computadores para casa. Como o acesso à internet 

é por uma rede livre, eles possuem o acesso em casa também. A professora não tem 

muito conhecimento de informática e embora a Secretaria Estadual de Educação tenha 

ofertado cursos para os professores, ela explica que não tem como deixar a turma sem 

aula para poder participar e a solução encontrada foi pedir a ajuda de uma sobrinha que, 

uma vez por semana, vai à escola para ajudá-la com o computador. O uso da tecnologia, 

tão importante nos dias de hoje, esbarra na falta de domínio de alguns profissionais para 

lidar com ela e aproveitá-la da melhor forma possível, auxiliando os estudantes nas 

pesquisas, no conhecimento de outras culturas, na construção da aprendizagem. 

Na única sala de aula desta escola há uma televisão, um DVD, possui uma caixa 

guardada no armário com os vídeos da TV ESCOLA. A professora possui também seu 

computador, mas não há impressora. 
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Figura 2: Escola do Futuro – Barra dos Coqueiros/SE  

Fonte: Acervo da pesquisadora – 2010 

 

 
 

Figura 3: Sala de aula da Escola do Futuro – Barra dos 

Coqueiros/SE 

Fonte: Acervo da pesquisadora – 2010 

 

 

 

  A terceira escola a ser visitada estava também localizada no município de São 

Cristóvão e será chamada de Escola da Amizade. A escola está toda pintada, possui uma 

quadra, uma horta, um local com mesas e cadeiras para as crianças lancharem (embora 

não caiba todos), três salas de aulas, três banheiros (dois para as crianças e um para os 

professores). Há também uma associação dentro da escola, onde ocorrem as reuniões da 

comunidade. Ela possui energia elétrica, não possui computador, nem para realizar as 

atividades de secretaria e quando a professora precisa usar o computador e imprimir 

algo tem que se deslocar para uma escola localizada na cidade. Há bebedouro elétrico, 

fogão e duas geladeiras, as salas de aulas são amplas, arejadas e bem iluminadas. 

Segundo a Diretora a iluminação foi feita recentemente pela escola que teve que 
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desembolsar R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para trocar toda a instalação elétrica. 

Possui duas televisões e uma caixa com DVD‟s da TV ESCOLA, sendo utilizados 

esporadicamente, quando coincidem os assuntos como, por exemplo, o Meio Ambiente 

e a Água. A comunidade em geral não se beneficia das mídias da escola. A escola 

possui um pequeno pátio, uma quadra e uma ampla área verde e arejada entorno das 

suas dependências, com muitas árvores, onde os estudantes brincam e lancham 

espalhados por esses locais. Há carteiras e cadeiras para todos e alguns móveis, segundo 

a Diretora, estão velhos e precisam ser trocados, como as estantes e os armários.  Esta 

escola possui apenas uma diretora, uma cozinheira e uma pessoa para limpeza, não 

havendo pessoal administrativo, nem coordenadora pedagógica para auxiliar o 

professor, ou seja, a diretora além de cuidar dos serviços administrativos ainda tem a 

função de auxiliar o professor. 

 

Figura 4: Escola da Amizade – São Cristóvão/SE 

Fonte: Acervo da pesquisadora - 2010 

 

4.2 Organização das salas 

Na sala de aula da Escola Esperança, observamos que os cantinhos não estavam 

organizados, eles estavam misturados em cima de doze mesas colocadas no lado direito 

da parede. Havia um esqueleto humano, um corpo humano, o mapa do Brasil, um globo 

terrestre e dentro de uma pequena caixa alguns materiais dourados, em outra havia 

revistas, em outra caixa alfabeto móvel faltando letras, 6 dicionários e muitos cartazes 

nas paredes, o que propiciava a poluição visual. Todos os materiais estavam misturados, 

sem uma separação lógica, o que é característico do Programa. Somente o canto de 

leitura possuía identificação, mesmo assim com letras faltando. Na sala funciona a 3ª e a 
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4ª série e possui 16 (dezesseis) estudantes. No primeiro momento da aula os estudantes 

estavam sentados em fileiras e no segundo momento eles foram colocados em grupos. A 

sala possui três ventiladores, um quadro negro, um quadro branco e é ampla mas pouco 

arejada. 

 
Figura 5: Organização do Cantinho de Leitura da Escola da 

Esperança – São Cristóvão/SE 

Fonte: Acervo da pesquisadora - 2010 

 

 
Figura 6: Organização dos Cantinhos na Escola da 

Esperança. São Cristóvão/SE 

Fonte: Acervo da pesquisadora - 2010 
 

Na Escola do Futuro observei uma organização melhor dos cantinhos. Havia 

todos: Ciências, Estudos Sociais, Matemática, Leitura estavam muito bem distribuídos 

em estantes, somente o de ciências estava disposto em duas mesas. O cantinho de 

Estudos Sociais estava dividido em História e Geografia, possuindo três globos 

terrestres e vários livros da seriação. O cantinho de Matemática estava todo organizado 

com dominós de fração, multiplicação, adição, subtração, com ábaco, material dourado, 

com réguas, esquadro, uma caixa contendo formas geométricas e livros da seriação. No 

cantinho de Leitura havia muitos livros e também o cantinho de Português com livros 
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da seriação e com material emborrachado contendo o alfabeto, sílabas para formar 

palavras, jogo da memória, números para encaixar. O cantinho de ciências era o mais 

rico, porque além dos materiais propiciados pela metodologia, havia elementos 

incorporados através do Projeto Farmácia Viva
21

.  Havia também outros materiais, 

como areia da região, que foi trabalhada na aula de geografia, além de açúcar, feijão e 

outros elementos. Nesta sala há crianças da 1ª a 4ª série, o que perfaz um total de 10 

(dez) estudantes. Eles estavam sentados em grupos, com as séries misturadas. Há um 

quadro de giz e não possui quadro branco e tem uma bandeira do Brasil pendurada no 

meio da sala. 

 

 

 

 

 

 

F

Figura 7: Organização do Cantinho de Ciências da 

Escola do Futuro. Barra dos Coqueiros/SE 

Fonte: Acervo da pesquisadora – 2010 
 

Na Escola da Amizade fiz a observação apenas em uma sala, apesar de a escola 

possuir duas classes com a metodologia. Isto ocorreu porque um dos nossos critérios 

para a escolha das turmas foi o tempo de atuação do professor com a metodologia e a 

professora da outra turma apenas estava trabalhando há seis meses com o Programa.  

 Na turma escolhida para realizar a observação identificamos na organização da 

sala os elementos da estratégia do Programa. Os cantinhos estavam divididos e 

identificados, havia até o cantinho de arte, com alguns fantoches, fato que não 

detectamos nas outras salas observadas. No cantinho de português havia uma estante 

                                                 
21

 Esse projeto foi desenvolvido pela professora e consistiu em esclarecer sobre os benefícios das ervas 

medicinais encontradas nos quintais das casas das crianças.Para isso ela contou com a ajuda de uma 

herbárea para trabalhar com as ervas e segundo a professora foram momentos de muito conhecimento e 

envolvimento dos alunos o fruto do projeto que estava exposto no cantinho.  
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com muitos livros e na parede alguns cartazes que traziam os combinados da turma e a 

divisão dos comitês e os responsáveis por cada um (não encontramos também nas outras 

salas esta separação e exposição). Havia na parede outros dois cartazes, um que falava 

do trabalho do homem do campo e do homem da cidade e outro que parecia um mapa 

do entorno da escola. 

 

 

Figura 8: Maquete da Escola da Amizade – São Cristóvão 

onte: Acervo da pesquisadora - 2010 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Organização do Cantinho de Matemática da Escola 

da Amizade. São Cristóvão/SE 

Fonte: Acervo da pesquisadora - 2010 
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No cantinho de ciências identificamos (além dos materiais enviados pelo 

Programa) outros materiais que foram incorporados, como uma lagarta e um besouro, 

areia e pedras. No cantinho de Estudos Sociais havia mapas, globo terrestre e um cartaz 

que falava sobre plantas. No de matemática constava o material dourado, dominós de 

fração, subtração, adição e multiplicação, um tabuleiro de xadrez, alguns 

emborrachados de encaixe, uma trena e um ábaco. Nesta sala funciona a 3ª e 4ª séries 

com 16 (dezesseis) estudantes e estavam sentados em grupos misturados. A sala é 

grande e bem arejada. 

Um dos instrumentos da metodologia Escola Ativa é a organização dos 

cantinhos da aprendizagem. Os cantinhos “são espaços nos quais serão reunidos 

materiais de pesquisa que se constituem em subsídio para as aulas ao criar 

oportunidades e situações para experimentação, comparação e socialização de 

conhecimento” (BRASIL, 2008, p. 28). 

A criação deste instrumental pedagógico nos remete às estratégias educativas da 

Escola Nova
22

, na qual era proporcionado ao estudante um espaço para experiência. 

Aliado a uma prática que desenvolve a autonomia do aprendizado no estudante e faz 

com que ele mesmo descubra o seu método científico, descentralizando a transmissão 

do conhecimento pelo professor. Os cantinhos de aprendizagem proporcionam este 

espaço de experiência, comparação e socialização do conhecimento. Desta forma a 

estratégia se configura e se consolida como um espaço de aprender fazendo, em que o 

estudante é conduzido a outro tipo de educação, centrado no lema do “aprender a 

aprender” através da experiência.  

Fonseca (apud Duarte, 2004), ao tratar das mudanças econômicas ocorridas no 

século XXI, explica que ela requer um trabalhador preparado para a adaptabilidade e 

                                                 
22

 O movimento da Escola Nova teve início na década de 1930 em meio a um momento denominado 

entusiasmo pela educação, sendo precedido de outro, denominado otimismo pedagógico. Essas duas 

perspectivas educacionais se destacaram no âmbito da educação porque encabeçaram um movimento de 

reformas educacionais direcionados por setores emergentes da sociedade, visando a adequação do país as 

novas exigências modernas quanto à instrução. Concomitante a esse cenário havia também as questões 

internas ligadas à saúde higiênica e moral da população. O movimento intitulado de entusiasmo 

pedagógico surge desse interesse higienista. Teve como característica principal a reivindicação de 

educação para todos, principalmente para difundir bons hábitos de higiene e moral. Podemos destacar a 

Reforma Francisco de Campos como um grande exemplo do que resultou este movimento, numa tentativa 

de expandir a educação para a camada popular e diminuir os anos obrigatórios de instrução, que passou 

de 4 para 2 anos. Reafirmou também os métodos pedagógicos e implantou o ensino intuitivo nas escolas, 

conhecido como lição de coisas, pautado no aprender através da observação prática (GUIRALDELLI Jr., 

2008).   
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empregabilidade do novo mercado: “Êxito do empresário e do trabalhador no século 

XXI terá muito mais a ver com a maximização das suas competências cognitivas.” (op. 

cit., p. 41). O diferencial do trabalhador do futuro são as suas habilidades cognitivas. 

Por isso os sistemas educacionais estão se ajustando a esta nova realidade. Na teoria do 

aprender a aprender, apesar de ser um resgate das teorias escolanovistas, não há nenhum 

anacronismo quando comparada com os programas governamentais e as mudanças 

curriculares realizadas um século após de serem criadas. Elas adquirem um novo 

sentido, sobretudo devido ao novo contexto econômico neoliberal, quando o trabalho 

necessita se adaptar às novas exigências do mercado e o autor acima citado deixa claro 

que a teoria do aprender a aprender deve preparar o sujeito para a competitividade nos 

postos de trabalho.  

Todo o esforço para expor as principais ideias da Escola Nova foi para 

compreender que, atualmente, elas apareceram com uma roupagem nova em sintonia 

com o atual estágio econômico, político e social que o país atravessa. O neoliberalismo 

e a educação liberal neutralizam a produção do conhecimento a partir da transmissão 

dos saberes científicos atrelados com os saberes cotidianos e transfere para a 

experiência as necessidades dos sujeitos e a finalidade da educação. Esta concepção é 

abordada por Duarte quando ele explica sobre o relativismo da educação que tal ideário 

promove. Segundo ele a negação da totalidade, dos fatores políticos, sociais e 

econômicos que determinam as relações de classes existentes geram o estudo da 

realidade humana através de determinações casuísticas e/ou fortuitas (os acasos da vida 

é que determinariam o que é relevante a ser ensinado). Esta percepção leva ao 

relativismo, que é tratada pelo autor como relativismo epistemológico, segundo o qual 

centra a produção do conhecimento nas particularidades do sujeito e como não há a 

transmissão de conhecimento fica impossível transpor a barreira da particularidade, 

comprometendo a universalidade e a objetividade do conhecimento. E o relativismo 

cultural que enaltece as diversas culturas e subculturas como a negra, indígena, popular 

ou de elite, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos gays, da escola, dos cegos, 

nenhum conhecimento é considerado certo ou verdadeiro, ele é relativo à sociedade ou 

ao grupo a que pertence. Neste sentido Duarte questiona: qual currículo dará conta 

dessas infinidades de particularidades? Como estabelecer um currículo único para 

abarcar essas culturas? “O relativismo, tanto em seu aspecto epistemológico, como no 
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cultural, leva a uma ausência de referências para a definição do que ensinar na escola as 

novas gerações.” (DUARTE, 2010, p. 37) 

Diante da indefinição provocada pelo relativismo surge outro problema que cada 

dia mais ganha consenso nos setores educacionais. A centralidade do ensino nas 

questões cotidianas, ou seja, os conteúdos só são considerados significativos se têm 

alguma utilidade prática para a vida cotidiana. Isto decorre de uma visão pragmatista de 

educação: 

Nesta perspectiva, o conhecimento é visto como uma ferramenta na resolução 

dos problemas, e a prática cotidiana determinaria a validade epistemológica e 

pedagógica dos conteúdos escolares. Atualmente essa idéia é denominada 

como aprendizagem significativa ou conteúdos contextualizados. Ensinar 

conteúdos que não tenham utilidade no cotidiano do estudante tornou-se uma 

atitude antipedagógica. (DUARTE, 2010, p. 38) 

   

O autor explica que a consequência desta limitação do conhecimento à sua 

utilidade prática na vida cotidiana é a reprodução das desigualdades sociais e dos 

preconceitos que naturalizam tais desigualdades. Limitar o acesso ao conhecimento ao 

saber cotidiano, não se possibilita aos sujeitos adquirir um saber científico que foi 

produzido historicamente pela sociedade, perpetuando, assim, as diferenças no conteúdo 

da educação ofertada para as elites e para a classe popular. 

A supervalorização do saber cotidiano leva à supervalorização do conhecimento 

tácito, ou seja, aquele pessoal, não verbalizado, nem circunstancial, que desvaloriza o 

conhecimento científico, teórico e acadêmico. Nesta ação o papel do professor passa a 

ser o de um organizador de atividades para promover a negociação de significados na 

construção do conhecimento pelo estudante, ou seja, ele deixa de ser o intermediador 

entre o saber historicamente acumulado e passa a ter um papel secundário.  

O Programa Escola Ativa na sua atual configuração engloba as ideias discutidas 

acima e mesmo que o discurso após a reformulação do Programa tenha mudado o foco 

do aprendizado é no estudante e na experiência, que por si só não produz conhecimento, 

como vimos acima. Os saberes cotidianos foram incorporados como prioridade em 

detrimento do saber historicamente acumulado e o papel do professor foi relegado a 

organizador de aprendizagens. A teoria do aprender a aprender se faz presente neste 

Programa através das características descritas, e, sobretudo, na sua questão maior que é 

a formação do perfil do novo trabalhador do século XXI. Adaptabilidade ao mercado e 
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privilégio do saber cotidiano através da experiência são formas de manipular o papel 

das camadas populares no atual estágio da sociedade. 

Para não parecer contraditório, se voltarmos para os princípios da educação do 

campo no capítulo segundo, verificaremos que eles ressaltam a importância dos saberes 

cotidianos para a produção do conhecimento. Devemos esclarecer que esta ressalva se 

alia à articulação de que deve existir entre este saber e o saber cientifico, a fim de 

reinventar e construir novos conhecimentos. Um auxilia ou complementa o outro e não 

é um em detrimento do outro. O valor da experiência na educação do campo não é um 

fim em si mesmo, mas um meio de produção do conhecimento. 

Está explicito, então, que a experiência pela experiência não conduz ao 

aprendizado significativo, transformador da realidade, até porque é limitado ao 

ambiente micro (de particularidades). Uma teoria socialista de educação trabalha com a 

perspectiva da experiência pautada no conhecimento científico e no conhecimento 

historicamente acumulado por gerações. É preciso que haja a interação entre teoria e 

prática, a fim de levar a uma verdadeira práxis (transformação da realidade), o que não 

acontece quando o foco central da aprendizagem é a experiência que deve ser feita de 

acordo com as necessidades dos estudantes, por isso a prática pela prática não conduz os 

estudantes à produção do conhecimento e à transformação da realidade. 

O que identificamos nas escolas observadas foi que tal estratégia, na prática, 

pouco funciona. Em duas escolas podemos detectar que os cantinhos estavam 

organizados por disciplinas, que havia o material enviado pela Secretaria e a 

complementação, embora incipiente, de outros materiais como no caso da Farmácia 

Viva com as ervas medicinais e os insetos. Já a Escola da Esperança não possui 

organizados os instrumentos e o material está deteriorado. Na prática pedagógica pouco 

observamos a utilização do material, somente uma das professoras utilizou o material 

dourado e não teve nenhuma atividade de pesquisa para incrementar os cantinhos.  

4.3 Organização do Trabalho Pedagógico: Um Estudo de caso da experiência de 

professores no Programa Escola Ativa em Sergipe 

 

Faremos a análise do trabalho pedagógico do professor sob dois focos. Um será 

a partir das entrevistas realizadas e o outro será através das observações das suas 
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práticas. Optamos por analisar esta organização mediante estes dois prismas para 

comprovar na prática o que foi informado nas entrevistas. 

Para ajudar a compreender o que é organização do trabalho pedagógico reportei-

me a Freitas (1995), quando faz a separação entre teoria educacional e teoria 

Pedagógica: 

A teoria educacional formula uma concepção de educação apoiada em um 

projeto histórico e discute as relações entre educação e sociedade em seu 

desenvolvimento; que tipo de homem se quer formar; os fins da educação, 

entre outros aspectos. Uma teoria pedagógica, por oposição, trata, do 

„trabalho pedagógico‟, formulando princípios norteadores. Dessa forma, 

inclui a própria Didática (FREITAS, 1995, p. 93) 

 

Ele explica que esta organização está dividida em dois níveis: o primeiro seria o 

desenvolvido em sala de aula e o outro seria a organização global da escola. Para 

explicar a organização do trabalho pedagógico na escola capitalista o autor lança mão 

de categorias que ele diz serem provisórias, para evidenciar os objetivos sociais que 

mediam e limitam o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Essas categoriais são 

chamadas de pares dialéticos, que são: Objetivos/avaliação da escola e conteúdo/método 

de ensino.  

De acordo com o autor os objetivos e a avaliação são categorias que se opõem. 

Vejamos o que ele diz sobre a avaliação e os objetivos: 

Os objetivos demarcam o momento final da objetivação/apropriação. A 

avaliação é um momento real, concreto e, com seus resultados, permite que o 

estudante se confronte com o momento final idealizado, antes, pelos 

objetivos. A avaliação incorpora os objetivos, aponta uma direção. Os 

objetivos, sem alguma forma de avaliação, permaneceriam sem nenhum 

correlato prático que permitisse verificar o estado concreto da objetivação 

(FREITAS, 1995, p. 95) 

 

Na escola capitalista a avaliação e os objetivos têm funções sociais muito 

definidas e que dão os contornos do controle destas funções sociais. Como afirma 

Mészáros (apud FREITAS, 1995, p. 95), a educação na escola capitalista tem duas 

funções principais: a produção de qualificações e a formação de quadros necessários ao 

funcionamento da economia. A formação desses quadros faz com que a escola 

capitalista seja elitista, definindo os papéis daqueles que vão dirigir a sociedade e 

aqueles que serão a mão de obra para o mercado. Essa função seletista, continua o autor, 
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ao ser incorporada pela escola, faz com que seja vista como um local de preparação de 

recursos humanos para os vários postos de trabalho.  

Freitas, ao se referenciar a Mészaros, explica que “Esta função social da escola 

capitalista é incorporada aos objetivos da escola, bem como às práticas de avaliação, e 

passa a fazer parte da própria organização do trabalho pedagógico” (FREITAS, 1995, p. 

96). 

Em relação ao conteúdo/método o autor destaca três questões importantes para 

verificar como funciona a perpetuação das funções sociais na escola capitalista: 

primeiro é a ausência do trabalho material socialmente útil, como princípio educativo, 

depois a fragmentação do conhecimento e a gestão da escola.  

A primeira dimensão tratada por Freitas (1995) é a questão do trabalho como 

princípio educativo. Ele se reporta a Marx para explicar como o trabalho na sociedade 

capitalista se torna assalariado (alienado). Neste sistema o trabalho está em antagonismo 

com as forças produtivas, pois quanto mais se explora a mão-de-obra mais se tem lucro. 

Este antagonismo faz com que os homens não se apresentem como iguais perante a 

natureza, pois na sociedade capitalista é imprescindível a separação entre trabalho 

manual e intelectual. E essa separação é sentida na escola através da segunda condição 

tratada por Freitas (1995), que é a fragmentação do conhecimento. A distinção entre 

trabalho manual e intelectual leva, por consequência, à separação entre teoria e prática, 

entre o sujeito e o objeto a conhecer: 

Se a escola pode, dentro de certos limites, lidar, de forma particular, com o 

impacto da divisão do trabalho manual e intelectual em seu interior, por outro 

lado, incorpora a divisão entre teoria e prática, de forma bastante marcante, 

na sua organização curricular. A própria história da escola indica que ela 

cresceu separada do mundo do trabalho. (ENGUITA apud FREITAS, 1995, 

p. 98) 

  

De acordo com o autor o trabalho que está inserido na atual organização 

pedagógica das escolas é trabalho desvinculado da prática social porque ele é baseado 

na separação entre sujeito e objeto, teoria e prática. Isso ocorre porque a escola 

capitalista foi criada para as classes ociosas, separando desde cedo a prática da teoria. 

“A organização do trabalho pedagógico da escola e da sala de aula é desvinculada da 

prática, porque desvinculada do trabalho material. Portanto, neste contexto, só pode 

criar uma prática artificial, que não é trabalho vivo” (FREITAS, 1995, p. 99). Nos 
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parece que este é um problema do Programa Escola Ativa, isto é, a realização das 

experiências não conduz necessariamente à produção do trabalho vivo, pelo contrário, 

artificializam as relações e escamoteiam os usos destas experiências. 

Por último, a questão da gestão escolar. O autor afirma que este é um problema 

contraditório dentro do espaço escolar. A contradição se faz presente na gestão escolar 

autoritária, na participação do coletivo escolar e também na relação entre professor e 

estudante. A organização atual da escola inibe a participação de pais e estudantes na 

gestão, quando a participação deveria acontecer de forma crítica, com a comunidade 

escolar participando da criação do projeto político-pedagógico da escola, na valorização 

dos estudantes e professores nas instâncias decisórias e em nível de sala de aula, da 

participação dos estudantes na ação pedagógica do professor.  

Para fundamentar nossas análises acerca desta situação, que também é um dos 

fundamentos das leituras de Freitas, utilizamos dos estudos de Pistrak
23

 como nossa 

referência principal. A Escola do Trabalho de Pistrak vai além de mudanças 

metodológicas e como tal previa mudanças de atitudes nos jovens russos. Ela 

fundamenta-se no estudo das relações do homem com a realidade, e como a realidade se 

dava na luta de classe, trata-se de conhecê-la e viver nela, por isso a necessidade de 

inserir o jovem no seu contexto histórico, para que pudessem reorganizá-lo. O estudo 

dos fenômenos naturais e sua relação com a indústria busca superar a visão 

contemplativa ante as ciências naturais, e de acordo com Pistrak a realidade deve ser 

estudada como processo em desenvolvimento, como um processo dialético. Para isso 

desenvolveu a metodologia dos Complexos, em que agrupava os fenômenos e 

enfatizava as ligações entre as matérias. Essa é a essência do método dialético, que é a 

base da Escola do Trabalho. 

 Além do conhecimento do real a auto-organização dos estudantes são as bases 

desta Escola do Trabalho. A construção da nova sociedade russa deveria ser feita de 

baixo para cima. Era preciso que cada membro soubesse o que era necessário construir e 

                                                 
23

 Educador soviético que teve suas idéias desenvolvidas em meio à efervescência da Revolução Russa 

entre 1918 e 1929 que pretendiam formar uma nova sociedade pautada na igualdade e na fraternidade, 

mudando as relações sociais entre os homens. Para isso era necessário formar um novo sujeito e a 

educação e a renovação dos métodos de ensino eram essenciais para essa mudança. Pistrak pensou a 

educação além da mudança de métodos, seu foco era a finalidade da educação, para isso as velhas 

estruturas escolares deveriam ser modificadas, era necessário criar outra instituição escolar. Suas idéias 

influenciaram a Revolução Russa e Pistrak lançou um plano educacional para o ensino primário e 

secundário. Seu plano foi chamado de Escola do Trabalho sendo o resultado de uma prática pedagógica a 

partir da sistematização de uma experiência completa. 
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como construir e com para isso estimular a valorização do trabalho coletivo e criar 

formas eficazes de organização, para o que era essencial para a construção desta nova 

sociedade.  

 Neste aspecto podemos nos referir a Pistrak (1981) na discussão que ele faz 

sobre os dois tipos de auto-organização do ponto de vista do professor e da escola. A 

organização do primeiro tipo visa ajudar à escola e ao professor e os assuntos 

geralmente não partem do interesse do estudante. Nesta forma há uma divisão de tarefas 

pelo adulto a certo número de crianças que assumem a responsabilidade de dirigir seus 

colegas. Isso, segundo Pistrak (1981), leva a uma série de erros, como: a dificuldade de 

fazer os estudantes cumprirem as tarefas que foram determinadas pelo professor e o 

sucesso das tarefas fica condicionado à sua ação, basta que ele abandone por um curto 

tempo as rédeas para que os problemas apareçam.  

 Outro tipo é a auto-organização gradual, pois à medida que se desenvolve o 

coletivo infantil os jovens vão despertando, ou sendo estimulados pelo professor, para 

irem ampliando suas preocupações, crescendo a ideia da organização. Este tipo de 

organização deve respeitar três aspectos: o primeiro: “[...] a auto-organização deste tipo 

não pode ser introduzida bruscamente no momento em que as crianças entram na 

escola; ela começará a nascer na medida em que aparecer sua necessidade, na prática de 

uma determinada ação.” (PISTRAK, 1981, p. 139). O segundo diz respeito à natureza 

do trabalho de ensino. Deve-se organizar o trabalho de modo que o ensino seja 

compreendido pelas crianças como uma ação importante para a sua vida. E o terceiro é a 

importância que o pedagogo tem nesta ação, pois apesar da importância de as crianças 

descobrirem quais são suas necessidades a sua participação é imprescindível para 

auxiliar estas descobertas:  

 

É preciso encontrar a linha de comportamento justa, evitando, sem dúvida, o 

esmagamento da iniciativa das crianças, a imposição de dificuldades a sua 

organização, mas permanecendo, de outro lado, o companheiro mais velho 

que sabe ajudar imperceptivelmente, nos casos difíceis, e, ao mesmo tempo, 

orientar as tendências das crianças na boa direção (PISTRAK, 1981, p. 139) 

 

 

 Pistrak diz que na prática esta condição muitas vezes não é respeitada: “É 

freqüente ver o diretor do pensionato infantil sentar-se ao lado do secretário ou do 

presidente da assembléia das crianças e dirigir seu trabalho, quase escrevendo a ata da 

reunião [...]” (PISTRAK, 1981, p. 140).   
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Dos dois pares dialéticos trabalhados por Freitas para explicar a organização do 

trabalho pedagógico na escola capitalista, o par conteúdo/método encontrará sua forma 

contundente nas entrevistas e nas observações realizadas para construir esta pesquisa. 

Em alguns momentos as características descritas acima ficam muito claras no 

posicionamento do professor, na organização de suas aulas e na condução da 

metodologia do programa, principalmente na questão da ausência entre teoria e prática, 

na auto-organização dos estudantes através do Governo Estudantil. 

Para entender melhor como se processam estas categorias organizei minha 

metodologia da seguinte forma: primeiro será feita uma descrição das entrevistas a 

partir de quatro temas: capacitação, acompanhamento, planejamento. O quarto tema 

(“Aplicação Didática da Metodologia”) será explicitado primeiro nas entrevistas e 

depois nas observações na sala de aula. Para preservar as imagens dos professores irei 

identificá-los por codinomes. O professor da Escola da Esperança será chamado de 

Roberto, a da Escola do Futuro de Ila e da Escola da Amizade será chamada de 

Marluce. 

4.3.1 Capacitação 

No que diz respeito à capacitação todos informam que no ano de 2010 ainda não 

ocorreu capacitação. Somente dois microcentros com a participação da supervisora do 

Programa. No ano de 2009 houve apenas uma capacitação de três dias. Todos informam 

também que não foi destinado nenhum recurso financeiro para os professores 

participarem dos microcentros que ocorrem em Aracaju. A dinâmica dos encontros são 

aulas expositivas, oficinas, trabalhos em grupos e o material utilizado são cartazes, 

pincéis, roupas, tintas. Todos informam que eles são utilizados para aprender a aplicar a 

metodologia. Em relação aos conteúdos todos concordam que não há discussão nos 

microcentros: 

Professora Ila: “Sobre aplicação da metodologia, porque muitas escolas não 

adotaram a metodologia, isso ocorre porque ele é muito trabalhoso, e se o 

professor não se dedicar, ele não sai do papel”  

 

Professora Marluce: “Não há discussão de conteúdo, só de aplicação da 

metodologia” 

 

Professor Roberto: “Não há discussão de conteúdo, somente de aplicação da 

metodologia” 
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Quando perguntados se os microcentros fazem a relação entre teoria e prática 

para o desenvolvimento da metodologia, eles afirmaram e elogiaram a importância dos 

microcentros para o desenvolvimento da metodologia. “Com certeza há a relação entre 

conteúdo e prática. Nos cursos de capacitação os professores levam suas experiências, 

ajudando a construir a capacitação” (Professora Ila). Afirmam ainda que as atividades 

propostas nos microcentros ajudam na aplicação da metodologia. A correspondência 

entre teoria e prática que os professores afirmaram haver nos microcentros se restringe a 

ensinar como deve ser trabalhada a metodologia. 

4.3.2 Acompanhamento  

Em relação a este item encontramos algumas divergências nas falas. No que diz 

respeito à formação continuada a professora Ila informa que ocorre duas vezes ao ano, 

são três dias de atividades, que existe um cronograma e a formação é ministrada pela 

coordenadora e outras pessoas da secretaria. A professora Marluce diz que não houve 

este ano curso de formação e que, no ano passado, só ocorreram dois encontros e que 

não há cronograma de atividades. Ela ressalta uma questão muito importante que 

prejudica o bom gerenciamento da metodologia, que diz respeito à rotatividade das 

supervisoras: “outro ponto ruim do Programa é a rotatividade das supervisoras, pois 

quando uma está dominando a metodologia, tem que sair. Aí vem outra pessoa que não 

está tão inteirada” (Professora Marluce). Já o professor Roberto entende que a formação 

continuada seriam os microcentros e me responde que já houve dois este ano.  

No Projeto Base reformulado em 2008 podemos encontrar a definição dos papéis 

de cada entidade da federação na responsabilidade da formação dos supervisores e dos 

professores. No que diz respeito à formação continuada dos professores temos a 

seguinte definição: 

O Município, por sua vez, deverá organizar e manter os microcentros, 

garantindo a formação continuada dos educadores, garantir o deslocamento e 

presença dos formadores nas atividades de formação e criar formas de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação do Programa no âmbito local. 

(BRASIL, 2008) 

   

Nas respostas dos professores podemos observar que há uma confusão entre o 

esclarecimento de como deve ser a formação continuada. De acordo com o documento, 

formação continuada são os microcentros que, neste ano, ocorreram duas vezes. Pedi 
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para os professores para que me definissem o que seriam os microcentros e obtivemos 

diferentes respostas. Para uma das professoras tivemos que esclarecer o que seria. 

Vejamos: 

Professora Ila: “O que você chama de microcentros?  

 

Pesquisadora: “Microcentros são espaços onde os professores se encontram 

para dividir as experiências com a metodologia” 

 

Porfessora Ila: “Ah sim, esses acontecem de 2 em 2 meses, mas nós temos o 

acompanhamento mensal da supervisora. Contudo, comigo existe um porém. 

Como sou a única professora da escola, não posso deixar de dar aula para 

participar dos microcentros, então eu participo de reuniões à parte com a 

supervisora onde ela me passa tudo que aconteceu no encontro”  

 

Professora Marluce: “Para mim é uma experiência muito boa” 

 

Professor Roberto: “São encontros entre os professores da Escola Ativa, 

onde há trocas de experiências e um espaço onde podemos falar das 

dificuldades com a metodologia” 

 

 Das respostas a única mais coerente com o que é um microcentro foi do 

professor Roberto. A professora Marluce não nos explicou o que seriam os microcentros 

e a professora Ila nos pareceu confundir capacitação e microcentros. Inclusive 

percebemos que a resposta da professora Ila levanta uma questão muito importante, que 

é a ausência dos professores nestes espaços, já que os outros dois professores 

informaram que somente participaram de um microcentro este ano.  

Se não existe formação continuada conforme apontado pelos docentes, pode-se 

inferir que o desconhecimento ocorre porque o Programa não se materializa de acordo 

com o que é proposto. Neste caso cuidados para com a análise sobre a prática são 

necessários, para não cairmos em explicações que acabam por culpabilizar indivíduos e 

perdem de vista as condições históricas em que estes são implementados.  

Outro ponto importante detectado neste item de formação é o acompanhamento 

local dos supervisores na aplicação da metodologia:  

Professora Ila: “Uma vez por mês a coordenadora vem na escola, passa o 

dia todo, mas nos falamos diariamente. Se eu tiver alguma dúvida ligo para a 

coordenadora. Ela intervém na minha sala quando ela acha que estou saindo 

do projeto e sempre que necessito de material ela disponibiliza”  

 

Professora Marluce: “as visitas foram poucas esse ano, somente uma. Ela 

veio conversou com as crianças, aplicou uma dinâmica e foi embora” 

 

Professor Roberto: “As visitas são raras, no primeiro semestre só teve uma 

visita e neste semestre, até o momento, não houve nenhuma. O único 

encontro com a supervisora é nos microcentros” 
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Neste ponto também encontramos divergências nas respostas, mas duas delas 

nos dão a dimensão das dificuldades em acompanhar o dia a dia destes professores. 

Segundo os professores Roberto e Marluce este ano só houve a visita da supervisora 

uma única vez no primeiro semestre e no segundo não receberam a visita. Já a 

professora Ila informou que, na sua sala, a supervisora aparece uma vez por mês e que 

elas se falam quase que diariamente. Esta professora trabalha na escola localizada na 

Barra dos Coqueiros e devido à proximidade da capital facilita as visitas para esta 

classe.  

Diante das falas dos professores chegamos à conclusão de que o único espaço de 

formação para trabalhar com a metodologia são os microcentros. Sendo que estes se 

configuram como espaços para trocas de experiências e atividades que explicam ao 

professor como se trabalha com a metodologia. Fora isso, não detectamos a presença de 

uma formação mais sólida, no sentido de uma perspectiva crítica e de reflexão sobre a 

metodologia do programa, muito menos uma formação, em nível de graduação, 

adequada para os professores trabalharem a realidade do campo.  

Maria Nascimento (1997) faz uma discussão sobre a problemática atual dos 

cursos de formação continuada em serviço para os profissionais. Utilizando das 

contribuições de Kramer a autora informa que é possível reunir as estratégias dos cursos 

de formação em serviço em dois tipos: os treinamentos e os encontros de vivência. No 

primeiro é percebido que cabe às instancias centrais a concepção, planejamento, 

elaboração de materiais, o estudo e aprofundamento teórico sobre um determinado 

programa. Depois é passado para as instâncias intermediárias e estes, por não terem 

feito parte da elaboração da proposta, correm o risco de passar uma visão simplificada 

aos profissionais da escola. Nos encontros de vivências são centrados os aspectos 

socioafetivos. São utilizados laboratórios de sensibilidade, análise de casos, 

demonstrações, oficinas, contudo, conclui a autora, estas ações podem levar a uma visão 

dicotomizada da realidade sobre a prática e o caráter de evento desarticulado do 

trabalho do professor. 

No Programa Escola Ativa identificamos essas duas perspectivas. Os 

treinamentos são os cursos de capacitação, com conteúdos e metodologias pensados 

pelas instâncias superiores e têm por finalidade ensinar a aplicabilidade do programa. E 
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os encontros de vivências são os microcentros, que em 2010 só aconteceu duas vezes e 

se configura como um espaço de trocas de experiências e oficinas para trabalhar com a 

metodologia etc. 

 

4.3.3 Planejamento 

 

Em relação a este tema perguntamos aos professores se eles fazem planejamento 

para executar a metodologia e se têm a ajuda de alguém na elaboração:  

Professor Roberto: “Tivemos plano de ação, mas não teve orientação de 

ninguém. O plano é feito de acordo com o conteúdo dos guias e 

complementado pelo currículo oficial de escola” 

Professora Ila: “Eu fiz o plano de ação, mas não recebi orientação, eu levei 

pronto e entreguei a supervisora. Eu faço calendário, projeto, plano tudo 

sozinha, caso precise, eu me sento com ela para discutir alguns pontos. Ele é 

feito por semestre e o conteúdo tem como base os guias, se precisar eu 

complemento” 

Professora Marluce: “Esse ano não teve plano de ação porque não teve 

apoio da supervisora. No início do ano nós fizemos o plano da escola, mas 

não teve um plano voltado para aplicar a metodologia. No ano passado nós 

fizemos um plano de ação, mas esse ano não” 

 

Todos informaram que não há material para planejar. Somente os livros da 

seriação servem de base para o planejamento.  

Quanto aos conteúdos os professores Roberto e Ila afirmaram que utilizam os 

livros da seriação para complementar o currículo do Programa Escola Ativa. De acordo 

com a professora Ila: “Sim, alguns elementos são incrementados, como por exemplo, 

neste ano o tema da copa do mundo, trabalhei questões da África do Sul, que não 

tinham nos guias e foi complementado. A exposição dos conteúdos foi feito oralmente e 

os estudantes copiaram do quadro”. Já a professora Marluce afirma que não 

complementa o conteúdo, somente uma vez quando trabalhou com o projeto da Água. 

Quando questionados se a articulação feita entre o conteúdo do Programa e o conteúdo 

formal da escola levava em consideração o cotidiano dos estudantes, a professora 

Marluce nos falou sobre o projeto da Horta, que contou com a colaboração dos 

estudantes para capinarem e fazerem a plantação do terreno. Ela informa que aproveitou 

a aula que falava sobre solos e pediu para os estudantes organizarem a horta, no entanto, 
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não houve a colaboração de outras disciplinas para construção, ou seja, a matemática, a 

geografia dos espaços e a história do homem camponês, que poderiam ser explorados, 

neste projeto ficaram de fora. O projeto “horta” serviu para capinagem e plantação do 

terreno pelos estudantes, o que demonstra a dificuldade de trabalhar 

interdisciplinarmente. 

A professora Ila fala desta articulação no projeto das ervas. Segundo ela tanto os 

estudantes quanto a comunidade participaram do projeto. As mães vieram para a escola 

para assistir às palestras e os estudantes ajudaram a recolher as ervas na comunidade.  Já 

a resposta do professor Roberto foi algo confusa. Ele diz que faz a articulação em parte, 

e sempre está se inteirando do trabalho da comunidade e quando pode, faz esta 

articulação, mas não é nada sistematizado em projeto. 

Diante desta falta de conhecimento da atividade econômica dos pais que vivem 

nestas comunidades, surgiu a pergunta: “Existe algum estudante que se ausenta da 

escola para ajudar os pais em casa?”. Vejamos as respostas: 

Professor Roberto: “Às vezes falta e diz que é isso, mas não há nenhuma 

criança que falta a escola para ajudar os pais” 

Professora Ila: “Olha, algumas crianças, quando chega o verão, e entra à 

época da manga, eles querem ir para a beira da pista vender a fruta e acaba 

faltando aula. E também quando está na época do coco, tem um sítio aqui 

perto que contrata pessoas, inclusive crianças, para descascar o fruto e eles 

faltam às vezes para fazer isso. Já conversei com os pais sobre a necessidade 

de frequentar a escola, e já diminuiu muito a falta dos estudantes” 

Professora Marluce: “os pais desta comunidade trabalham catando ou 

quebrando marisco. Quando cheguei aqui e funcionávamos à tarde, havia um 

índice de rendimento muito baixo, por causa de alguns estudantes que 

faltavam, ou porque muitos tinham que acordar cedo para catar o marisco e 

quando chegava a tarde eles estavam com sono e acabavam não rendendo na 

escola. Depois de uma conversa de conscientização dos pais, mudamos o 

horário da escola para o turno da manhã, assim eles não faltam a escola para 

catar marisco e atualmente o índice de rendimento dos estudantes 

melhoraram muito” 

A primeira dimensão do trabalho tratada por Pistrak (1981) é na sua forma 

doméstica, mas não no sentido de se tornar um fardo para as crianças, como uma 

obrigação diária sem fim pedagógico, como passar, lavar, cozinhar. O trabalho deverá 

ter um sentido útil para a vida do sujeito, um aprendizado prático, como o cuidado com 

a higiene pessoal, hábitos saudáveis de vida. “A sujeira, a falta de higiene, o desprezo 

pela organização na vida cotidiana, devem ser vencidos na escola, com a racionalização 

do trabalho doméstico” (PISTRAK, 1981, p. 49). Esse tipo de trabalho doméstico pode 
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auxiliar na divulgação de hábitos saudáveis de higiene e influenciar a vida familiar, pois 

tornar um trabalho socialmente útil não exige conhecimentos especiais. 

Outra forma de trabalho é a oficina que pode estar vinculada ao estudo dos 

ofícios urbanos e rurais. Este terá a função de propiciar ao estudante o contato direto 

com as ferramentas e os materiais, preparando o terreno para o estudo comparativo das 

formas de trabalho mais complexas. É preciso montar na escola um aparato para que 

as crianças tenham este contato e que produzam objetos úteis e necessários. “as 

crianças devem compreender claramente que, mesmo do ponto de vista de seus 

interesses, os objetos são necessários para sua escola... ou para venda organizada em 

beneficio da sua empresa” (PISTRAK, 1988, p. 58).  

O trabalho agrícola é tratado pelo autor mediante duas perspectivas: das escolas 

urbanas e rurais. Nas escolas rurais ela é tratada como uma forma de ser útil para o 

trabalhador rural: “Deve consistir na melhoria constante da agricultura, da economia 

rural e das condições de vida do camponês” (PISTRAK, 1981, p. 61). Na medida em 

que o trabalho nestas escolas for útil para comunidade, ela se tornará indispensável 

para ele, desempenhando um grande papel na sua vida. O autor coloca que, quando 

isto acontecer, o índice de ausência na escola irá diminuir nos períodos de colheitas ou 

qualquer que seja a atividade da comunidade.  

Em relação à fábrica Pistrak (1981) diz que a criança deve tomar conhecimento 

do funcionamento de uma fábrica, deve visitá-la na qualidade de trabalhador que tenta 

compreender como é seu funcionamento para dominar os meios de produção. Ele 

defende o trabalho direto na fábrica: “É indispensável que o estudante participe no 

trabalho produtivo lado a lado com o operário ou com o aprendiz. Qualquer outra 

forma de trabalho não passará de um sucedâneo incapaz de levar ao mesmo objetivo” 

(PISTRAK, 1981, p. 69). 

O trabalho improdutivo é descrito por ele como aqueles que não produzem 

valores materiais, mas mesmo assim são importantes, como, por exemplo, o serviço do 

funcionalismo público, trabalhos no domínio da cooperação, o educador, o médico, 

entre outros. 

Como vimos o trabalho deve fazer sentido para a organização pedagógica da 

escola e para o conhecimento dos sujeitos. Freitas (1995) diz que Pistrak pensou a 
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organização do trabalho dentro da escola numa sociedade socialista, mas mesmo assim 

ele fez uma série de observações acerca do valor social do trabalho e que deve ter o 

reconhecimento da escola. Contudo, na sociedade capitalista, a atenção deve ser 

redobrada para que este trabalho não se caracterize como exploração de mão de obra 

infantil: 

O impacto do trabalho vivo na forma de organização do trabalho pedagógico 

é muito relevante. Subverte as próprias bases da organização curricular da 

escola capitalista. O trabalho passa a ser o elemento mediador fundamental. 

O impacto do trabalho material, socialmente útil, não se faz presente apenas 

no trato do conteúdo escolar, mas na própria organização global da escola 

(FREITAS, 1995, p. 100) 

 

A Escola do Trabalho prevê a completa mudança das estruturas educacionais da 

escola burguesa e do objeto de ensino. De acordo com Pistrak 

Trata-se agora de uma revisão completa do próprio objeto de ensino, da 

introdução no programa dos estudos necessários à boa compreensão da 

realidade atual, da introdução de novas disciplinas desconhecidas da escola 

até então: a concepção marxista dos fenômenos sociais, o programa de 

história necessário à compreensão e à explicação da realidade atual, as 

ciências econômicas, as bases da técnica, os elementos da organização do 

trabalho, tudo isto deve começar imediatamente a fazer parte da escola; o 

ensino das ciências naturais, da física, da química, deve ser concebido de 

uma forma completamente diferente, visando a novos objetivos, o estudo dos 

fenômenos naturais passará a ter como objetivo principal sua utilização pelo 

homem na indústria e na produção. A antiga atitude contemplativa adotada 

para estudar as ciências naturais deve ser superada (PISTRAK, 1981, p. 35) 

 

O impacto do trabalho vivo na forma de organização do trabalho pedagógico 

é muito relevante. Subverte as próprias bases da organização curricular da 

escola capitalista. O trabalho passa a ser o elemento mediador fundamental. 

O impacto do trabalho material, socialmente útil, não se faz presente apenas 

no trato do conteúdo escolar, mas na própria organização global da escola 

(FREITAS, 1995, p. 100) 

 

O objetivo da pedagogia do trabalho, defendida por Pistrak, é muito clara e 

condiz com o cenário político vivido à época. Em meio à Revolução Russa e a 

necessidade de consolidação do sistema socialista em contraposição ao imperialismo 

capitalista havia a necessidade de mobilização das massas populares para construção 

deste novo projeto de país. As funções de cada um, desde os jovens até os adultos era 

muito clara, ou seja, todos tinham o dever de ajudar nesta construção, mas essa não era 

uma tarefa fácil e a escola parecia ser um instrumento essencial para esta construção. 

Por isso Pistrak trabalhava com a concepção de mudanças nas estruturas escolares. Não 

bastava uma reforma de ensino. Os objetivos e a finalidade da educação deveriam sofrer 
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mudanças internas, a postura do professor deveria mudar, enfim, a escola naquele 

momento tinha um papel fundamental na consolidação das bases deste novo projeto 

para o país.  

Observamos aqui como a escola se distancia do trabalho no Programa Escola 

Ativa. Não há relação entre a atividade da comunidade e o conteúdo pedagógico. Nestes 

casos foram os estudantes que tiveram que se adaptar ao sistema escolar sem uma 

discussão sobre a relação entre educação e o trabalho familiar. Isto não significa 

defender o trabalho infantil, mas é necessário reconhecer as diferentes formas de 

organização do trabalho no meio rural, ou dos que dependem das condições do meio 

rural ou das comunidades ribeirinhas. 

Na prática pedagógica é o estudante quem está inserido na escola e não a escola 

inserida na comunidade. O ambiente escolar continua alheio ao movimento da realidade 

do campo e é esta questão que está fora da metodologia do Programa. O trabalho como 

cerne da vida do homem está fora da prática pedagógica e o planejamento escolar que 

poderia auxiliar esta articulação está ausente destas práticas.  

 

4.4 Aplicação Didática da Metodologia 

4.4.1 As entrevistas 

Neste tópico buscamos compreender como o professor aplica a metodologia. 

Comecei perguntando se o professor, além do currículo do Programa, trabalha com o 

currículo formal da escola. A professora Ila responde que sim: “não posso fugir do 

mundo lá fora”. O professor Roberto nos responde com uma afirmativa e a professora 

Marluce diz:  

Eu coloco outros instrumentos. O livro não tem essa riqueza toda, eu pego 

outras matérias para enriquecer. O Programa tem um quadro com o conteúdo 

a ser seguido e é por eles que nós damos os assuntos, e quando é necessário 

busco outras fontes. Como no caso de português que o livro não trabalha a 

gramática 

 

Na separação da sequência didática dos assuntos todos utilizam a mesma 

metodologia. A mesma matéria do guia para todas as séries, a explicação é para todos. 

Quando o assunto é diferente, eles explicam cada assunto e o estudante que não é 
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daquela série fica respondendo outra atividade. Todos colocam os estudantes misturados 

por séries, aliás, essa é uma recomendação da metodologia, para que os mais adiantados 

possam ajudar os outros. No caso do professor Roberto, que não utiliza os guias, ele 

divide o quadro ao meio e passa o assunto para as duas séries. 

 

 Em relação aos Cantinhos de Aprendizagem nas salas de aulas observadas, 

exceto a do professor Roberto, eles estavam bem organizados, porém não possuíam 

riqueza de material. Identificamos que na maioria havia somente os kits 

disponibilizados pela Secretaria de Educação. Na classe da professora Marluce 

encontramos algumas pedras, e dois insetos dentro de um pote de vidro, localizados no 

cantinho de ciências, no mais, não havia diversidade. Na sala da professora Ila encontrei 

as ervas medicinais trabalhadas no projeto da Farmácia Viva.  

Todos concordam que os materiais dos cantinhos auxiliam no aprendizado, 

principalmente a matemática, por causa do material dourado, que são de fácil manuseio, 

pois os estudantes estão sempre utilizando. As professoras Marluce e Ila dizem que a 

variedade do material é suficiente. Já o professor Roberto informa que sente falta de 

mais material para trabalhar português, como: contos, poemas e histórias.  

Quando perguntados se os cantinhos possibilitam a relação entre a realidade 

local e o aprendizado, eles responderam: 

Professor Roberto: “Sim, mas tenho um pouco de dificuldade na montagem 

dos cantinhos, porque tem alguns materiais que os guias pedem que não 

consigo encontrar” 

Professora Ila: “Existe, por exemplo, o trabalho com areia, eles trouxeram 

de casa e o trabalho com as ervas” 

Professora Marluce: “sim, tem o de Geografia que pediu para trazer a areia 

branca e areia preta, eles trazem insetos e tudo isso é propiciado pelos guias 

para os cantinhos” 

 

Apesar de os professores dizerem que trabalham com os cantinhos e que eles 

auxiliam o aprendizado, não tive a oportunidade de observar como isso acontece. Nos 

dias em que observei as três escolas nenhum professor aplicou atividade de pesquisa na 

comunidade e o único material utilizado dos cantinhos foi o material dourado.  

Em relação aos cantinhos de aprendizagem temos a seguinte definição do 

Programa: 
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São espaços nos quais serão reunidos materiais de pesquisa que se 

constituem em subsídio para as aulas ao criar oportunidades e situações 

para experimentação, comparação e socialização de conhecimento. 

Devem ser construídos pelos estudantes, educadores e comunidade com 

acervo de livros, plantas, informações sobre animais, objetos sócio-

culturais relacionados à cultura local e às áreas de conhecimento. 

(BRASIL, 2008) 

 

 No entanto, nas nossas observações só verificamos o Cantinho de Português 

organizado com os livros. Na Escola do Futuro e na Escola da Amizade havia um varal 

com os livros pendurados na sala e na Escola da Esperança os livros estavam do lado de 

fora da sala e em nenhum momento das nossas observações verifiquei a utilização deste 

Cantinho como recurso pedagógico, como verificaremos à frente. As aulas são 

expositivas e (praticamente) o único recurso utilizado é o quadro de giz.  

Outro instrumento utilizado pela metodologia é o Colegiado Estudantil, um 

instrumento para criar na criança a responsabilidade com o trabalho, estimular a 

cooperação, o trabalho em grupo, a auto-organização, cumprir responsabilidades e 

trabalhar no estudante habilidades cognitivas. Faz parte da atribuição do Colegiado a 

organização de Comitês
24

 e eleição. No entanto, nas escolas observadas, neste ano, não 

constatamos a realização desta atividade. Vejamos as respostas dos professores: 

 
Professora Ila: “Neste ano não aplicou porque tinha poucos estudantes, o 

que temos esse ano são os combinados. Todos sabem que tem que preservar.  

Eu digo o que cada um tem que fazer no dia, geralmente, eles conversam e 

cada um faz a sua tarefa”  

 

Professor Roberto: “Não teve nenhuma atividade. Mas no ano passado 

quando eu consegui montar um GE, a experiência não foi muito agradável, 

porque não teve empenho dos estudantes, eles precisam querer desenvolver o 

GE, no primeiro ano que fiz, teve eleição, posse. No segundo ano, foi uma 

coisa mais informal, só na sala de aula, ficando uma coisa solta, se 

restringindo à eleição do presidente, eles marcaram reunião, mas foram 

poucas. Houve a formação de comissões, mas houve desunião entre os 

grupos 

 

 Na Escola da Amizade a professora Marluce nos informou que não teve eleição 

este ano, mas que ela possui os comitês organizados. Nesta escola a sala observada 

possui os comitês de limpeza, recepção e organização. Os planos de ação são 

organizados em conjunto com a professora e os estudantes não realizam assembleias 

                                                 
24

 Comitês são grupos de trabalhos onde cada um fica responsável por uma função. Elas devem se reunir 

frequentemente para discutir as tarefas a serem feitas, devem participar do Conselho Escolar e promover, 

juntamente com o professor, atividades pedagógicas junto à comunidade escolar. Há inclusive dentro 

desta perspectiva a realização de eleições escolares para definir, dentro da classe, o presidente, o 

secretário dentre outros. A metodologia pede que seja organizada propaganda política, plano de atividades 

de campanha, plano de metas dos candidatos e votação com participação da comunidade escolar.  
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regularmente para discutir o plano. “Não, eles sabem o que tem para fazer e não 

precisam se encontrar. Esse ano estávamos sem servente e esses comitês ajudaram 

muito. Eles viam as necessidades e iam fazer” (Professora Marluce) 

 Em relação à votação para escolha do presidente, vice e secretário, as três 

escolas não haviam realizado no ano de 2010. Este instrumento da metodologia nos 

remete às idéias de Dewey, quando ele trata da necessidade de a escola criar um espaço 

de experiências concretas para a realidade futura. Este ponto é explorado na primeira 

condição de aprendizagem que diz que só se aprende aquilo que se pratica; só uma 

situação real pode levar à aprendizagem, logo ser tão necessário a escola oferecer esse 

ambiente, com situações reais para o aprendizado. Identificamos, mais uma vez, que a 

metodologia tem inspiração nas ideias da Escola Nova e nas aprendizagens de Dewey. 

No entanto, a partir das falas dos professores, percebemos que o recurso não é colocado 

em prática e quando ele foi utilizado houve desvios da real função deste instrumento.  

Quando perguntados se o Colegiado Estudantil propicia o desenvolvimento dos 

estudantes eles são unânimes em afirmar a sua importância para desenvolver a 

autonomia dos mesmos: 

 

Professor Roberto: “Não, porque eles só ficaram na eleição” 

 

Professora Ila: “Sim, eles participaram ativamente” 

 

Professora Marluce: “Até demais, quando é presidente, eles querem 

mandar” 

 

 Vejamos o que diz o Programa sobre o instrumento: 

 

O Colegiado Estudantil constitui-se de um coletivo de representantes dos 

comitês e que é proposto pelo Programa Escola Ativa como forma de 

favorecer a implantação da gestão democrática e fortalecer a participação 

dos estudantes e comunidade. Sua função é estimular a auto-organização 

dos estudantes, a tomada de decisões coletivas, a gestão, o comando e 

execução de tarefas, assim como a coordenação de assembléias. O 

Colegiado Estudantil terá sua representação no Conselho Escolar, 

conforme estrutura prevista na LDB/96, que reúne também educadores e 

comunidade (BRASIL, 2008) 

 
 

Dentro das atribuições do Colegiado Estudantil na sua forma de organização dos 

comitês e suas atribuições na escola, destacamos um fato ocorrido na Escola da 

Amizade e que nos remete à questão do trabalho dentro da escola de forma útil, tratada 

por Pistrak. Nesta escola há a organização dos comitês e dentre eles funciona o comitê 
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de limpeza. Este tem a função de manter a limpeza na escola, já que esta não possui 

servente. Os estudantes ficavam responsáveis pela manutenção da limpeza dos 

banheiros, das salas e dos corredores, além dos arredores da escola. Até aí 

encontramos ressonância com o trabalho socialmente útil da pedagogia socialista, já 

que estimular hábitos de vida saudáveis auxilia na vida familiar e não exige 

conhecimentos especiais. O grande problema desta ação é que a professora não fez a 

relação entre teoria e prática, tão importante para tornar este trabalho “doméstico” em 

útil para a vida das crianças e utilizar a ação do Colegiado Estudantil para desenvolver  

atividades de faxina porque a escola está sem servente. Veja o que diz a professora a 

respeito desta situação: 

Professora Marluce: “Os estudantes vão vendo as necessidades da escola e 

vão ajudando, não houve nenhuma discussão na sala sobre a importância ou 

utilidade prática desta atividade, somente a conversa sobre as dificuldades da 

escola e a necessidade que tínhamos deles ajudaram nestas tarefas” 

 Segundo Pistrak (1981) 

O costume de viver coletivamente pode e deve ser formado entre as crianças 

tendo como base as tarefas domésticas coletivas, desenvolvendo-se entre elas 

o sentimento e a compreensão da necessidade e da utilidade sociais destas 

tarefas: é preciso que as crianças percebam o grande papel social 

desempenhado por todos estes pequenos hábitos na transformação do 

conjunto da sociedade. (PISTRAK, 1981, p. 50) 

 

Notemos que Pistrak utiliza sua caracterização do trabalho doméstico na escola 

na intenção de contribuir para a transformação da sociedade, intenção que não 

encontramos no trabalho dentro da escola capitalista. O trabalho doméstico utilizado 

nesta escola denuncia o descaso das autoridades com a escola pública, na qual o 

Diretor ou o professor (como ocorre nesta escola), além das suas atribuições, tem que 

realizar outras atividades, já que esta não possui um quadro permanente de 

funcionários. A negligência da escola pública tem seus reflexos nos índices de 

reprovação e evasão escolar. Para que este tipo de trabalho viesse contribuir para uma 

nova sociedade teria que vir aliado com a teoria, os estudantes deveriam ter claro qual 

a função daquele trabalho na vida deles e na construção de um novo país.  Não é o 

caso brasileiro, estamos longe de ter uma perspectiva de transformação. O trabalho 

desenvolvido nas escolas serve para substituir a ausência dos funcionários pela 

existência de uma estrutura precária na educação provocada por uma política pública 

deficitária, e por não ser tratada como um investimento e com a importância que 
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deveria ter. Um país com alto poder de desenvolvimento econômico, mas com níveis 

de desigualdade na distribuição de renda, de acesso aos direitos sociais: uma 

contradição profunda típica das sociedades capitalistas. 

É importante ressaltar que a auto-organização por meio dos colegiados 

estudantis acabam por favorecer uma prática de organização de algumas atividades 

escolares, já que em nenhuma escola analisada existe uma gestão democrática instituída. 

Entendemos que não é trabalho democrático em classes multisseriadas o ambiente 

verticalizado e, muitas vezes, autoritário, o que irá mudar a realidade e formar a 

consciência da importância de uma construção social participativa.  O que é possível 

inferir desta proposta, em que pese a sua intencionalidade, é o reforço de uma aquisição 

de habilidades comportamentais e de relacionamentos que visam ao molde do estudante 

para o futuro no mercado de trabalho, já que o trabalho em grupo, a tomada de decisões 

e o espírito de liderança são algumas das habilidades exigidas no moderno mercado de 

trabalho. Sob a ótica da Pedagogia Socialista a partir das contribuições de Pistrak, a 

auto-organização está no cerne do trabalho escolar e busca despertar na criança, desde 

pequena, a responsabilidade de criação de um novo Estado, pautado na participação 

popular. 

Outra forma de trabalho que poderia ser trabalhada na escola rural é o trabalho 

agrícola oriundo do trabalho da agricultura familiar. Nas escolas rurais ela deve ser 

tratada como uma forma de ser útil para o trabalhador rural: “Deve consistir na 

melhoria constante da agricultura, da economia rural e das condições de vida do 

camponês” (PISTRAK, 1981, p. 61). Na medida em que o trabalho nestas escolas for 

útil para comunidade, ela se tornará indispensável para ele, desempenhando um grande 

papel na sua vida. O autor coloca que, quando isso acontecer, o índice de ausência na 

escola nos períodos de colheitas ou qualquer que seja a atividade da comunidade, irá 

diminuir. Este fato nos remete a uma situação que nos chamou atenção na Escola da 

Amizade e do Futuro. Em entrevista com a Diretora da Escola da Amizade, esta nos 

informou que a escola estava com um índice de evasão muito grande, assim como o 

rendimento dos estudantes estava diminuindo, e isso se dava ao fato de eles acordarem 

muito cedo para catar ou quebrar marisco e, como estudavam no período da tarde, 

sempre chegavam cansadas e com sono, prejudicando o rendimento. O fato nos 

chamou a atenção, pois a solução da Diretora foi mudar o horário de funcionamento da 
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escola
25

 e conscientizar os pais sobre a importância da frequência, além de fazer uma 

palestra sobre trabalho infantil. Ou seja, a organização pedagógica desta escola não 

contempla a multiplicidade de organizações sociais e nem tenta incorporá-la ao meio 

em que está inserida. Nesta realidade o estudante deve se adaptar às normas escolares 

e não o contrário. Pistrak (1981) afirma que a escola da zona rural é o centro cultural 

mais importante para a comunidade, mas como conceber esta máxima se a escola não 

é o retrato da sua comunidade? Para frequentá-la o estudante tem que deixar sua 

sobrevivência de lado e se isolar neste ambiente como se ele fosse uma ilha na 

imensidão do mar, como se eles fossem estudantes perfeitos, sem problemas 

econômicos, afetivos e/ou cognitivos. 

Encontramos também uma situação parecida na Escola do Futuro. Nesta os 

estudantes evadiam na época da manga para vender o fruto na pista, ou na época do 

coco, quando eram contratados pelo dono de um sítio na região para descascar o fruto. 

Nestes termos a resolução do problema se deu a partir de conversas com os pais sobre 

a importância de frequentar as aulas. Inclusive nesta escola a professora realizou, 

juntamente com a prefeitura, um curso de artesanato em coco para os pais, mas não 

houve um trabalho sistematizado com os estudantes. 

Tanto o trabalho com o marisco como o trabalho com a fruta deveriam fazer 

parte da organização pedagógica da escola. Estes aspectos poderiam ser incorporados 

na composição curricular destas escolas. A extração do marisco, por exemplo, seu 

beneficiamento, a venda do produto, poderiam fazer parte do currículo escolar, assim 

como os outros aspectos culturais, econômicos e sociais que envolvem a importância 

deste marisco para a comunidade. Não estamos dizendo que o currículo geral da escola 

deva ser abandonado ou substituído, mas tais questões, tão presentes na vida do 

homem do campo, deveriam estar presentes na escola, até para que esta faça sentido 

para a sua vida cotidiana e a escola possa contribuir para uma melhor intervenção 

destes estudantes na busca de soluções para a sua vida. O conhecimento científico 

trabalhado na escola deve estar associado e comprometido com a vida. Mas não 

encontramos esta perspectiva na organização do trabalho pedagógico das escolas 

pesquisadas, ao contrário, as medidas tomadas visavam à adequação dos estudantes às 

leis da escola e não o contrário. 

                                                 
25

 A escola apenas funcionava no período da tarde, conforme supracitado. 
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Essa realidade nos leva as seguintes reflexões: Será que os professores estão 

preparados para colocar em prática essa proposta? Será que eles têm recursos e 

disponibilidade de tempo para trabalhar com todas essas questões? As respostas foram 

prontamente atendidas durante as nossas observações. O professor não está preparado 

e nem é dado a ele os recursos necessários para desenvolver essas atividades. Seria 

preciso que fossem criados cursos de formação continuada para que de fato eles 

fossem formados para trabalhar e que tivessem um suporte de recursos por parte das 

secretarias de educação. 

Os guias de aprendizagem são outro instrumento da metodologia, mesmo sem 

ser a única fonte do professor, eles foram construídos para permitir os estudantes 

trabalharem de forma autônoma.  

Para os três professores os guias não são os únicos materiais utilizados na sala. 

Os livros da seriação são utilizados com frequência para incrementar o conteúdo. O 

professor Roberto é o único dos três que não utiliza os guias de aprendizagem. Segundo 

ele o material é velho e não deu para aproveitar este ano. Então utiliza o livro da 

seriação para dar o assunto e como os estudantes não têm os livros, já que eles estudam 

no Programa, o professor passa o assunto no quadro e os estudantes copiam. Na matéria 

de português ele reproduz textos para os estudantes terem atividades de leitura. Relata 

que sente muitas dificuldades em trabalhar com a metodologia sem os guias: “Se tivesse 

os guias só ficaria orientando as atividades” (Professor Roberto).  

Para dois dos professores os conteúdos dos guias promovem a formação para a 

cidadania e somente para o professor Roberto eles não contribuem. Ele informa que tal 

formação requer a abordagem de assuntos do dia a dia e isso os guias não trazem, tendo 

que buscar em outros livros. Quando perguntados se os guias possibilitam a relação 

entre conhecimento escolar sistematizado e realidade do campo, todos respondem que 

sim, e que sempre se esforçam para conhecerem a realidade local, a fim de trazer 

elementos reais para a sala de aula. E os guias são importantes instrumentos para esta 

busca, através das pesquisas: 

 

Professor Roberto: “Eu procuro sempre aliar a vivência rural deles, como 

por exemplo o assunto de hoje que foi sobre os animais e o que eles podem 

proporcionar. Eu sempre faço a relação com a realidade deles” 

Professora Ila: “Tem. Eles trabalham a realidade rural, através da pesquisa 

de campo” 
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Professora Marluce: “Consegue fazer essa relação, principalmente, de 

Geografia. O homem do campo e da cidade foi um exemplo, mostrando a 

realidade do homem do campo e da cidade o que eles levam do campo para 

venderem na cidade” 

 

Em relação à fala do professor Roberto tive a oportunidade de participar desta 

aula da qual se refere e constatar que não houve essa articulação com a realidade local. 

O que presenciamos foi uma explicação um pouco confusa sobre os animais e as 

matérias-primas que fornecem para o homem. Em relação à professora Ila participamos 

da aula em que tratou das ervas e frutas e a sua importância para o homem. Na 

oportunidade presenciamos que o material da aula (ervas e frutas) foram trazidas pela 

merendeira da escola e apresentadas para os estudantes. Quanto à professora Marluce, 

podemos ver no quadro abaixo o que ficou do trabalho sobre o qual se refere. 

 

Figura 10: Cartaz que trata do trabalho do homem do campo e o da 

cidade. Escola da Amizade. São Cristóvão/SE. 

Fonte: Acervo da Pesquisadora – 2010 

 

Com a má utilização ou quase inutilidade dos cantinhos, os guias acabam sendo 

o único instrumento utilizado na realização das aulas, sem contar na verbalização na 

transmissão dos conteúdos.  

Vejamos o que diz o Projeto Base do Programa acerca dos guias: 

São livros específicos por disciplinas (português, matemática, história, 

geografia, ciências e alfabetização), desenvolvidos para utilização nas 

classes multisseriadas. Estão elaborados de forma que o estudante possa 

desenvolver parte de suas atividades em sala de aula seguindo as 

orientações do caderno, tendo em vista desenvolver a autonomia do 

educando. Isto permite ao estudante desenvolver um conjunto de 

atividades escolares sem o acompanhamento direto do educador, podendo 
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avançar em seus estudos, através do trabalho individual e coletivo, sem 

que a importância atribuída ao trabalho do educador seja minimizada 

(BRASIL, 2008, p. 28) 

 

 

Em relação à comunidade as escolas estão sempre fazendo atividades para atraí-

la. Na Escola do Futuro já houve oficinas de artesanato com coco. Na Escola da 

Amizade houve palestras sobre o trabalho infantil, muito presente nesta comunidade por 

causa do marisco e das granjas da região. A professora nos informa que já tentou várias 

vezes fazer oficinas para os pais, mas eles se recusam, pois muitos trabalham o dia todo 

em Aracaju e alegam não terem tempo para participar. E na Escola da Esperança houve 

palestras sobre a AIDS e bazares: 

 

Professor Roberto: “Esse ano foi muito pouco, somente com atividades de 

pesquisa, mas para trazer a comunidade para dentro da escola, não. Houve 

palestras sobre AIDS e bazar” 

Professora Ila: “sim, com o projeto Farmácia Viva, onde eu trouxe uma 

“herbárea” para trabalhar as ervas no uso cotidiano. Nós trabalhamos por um 

mês e ela vinha uma vez por semana. Os pais vinham para escola as 10:00 hs 

e passavam o dia todo e almoçavam aqui” 

Professora Marluce: “Promovendo festas nas datas comemorativas, 

palestras sobre meio ambiente, trabalhamos o manguezal e sobre trabalho 

infantil que muitos estudantes da comunidade faltavam a aula para 

trabalharem. Fizemos essa palestra para conscientizar os pais para mandarem 

seus filhos para a escola” 

 

De acordo com o Projeto Base “A escola deve procurar aprofundar sua inserção 

na comunidade da qual faz parte por meio de atividades curriculares relacionadas à vida 

diária, ao ambiente natural e social, à vida política e cultural e às condições materiais 

dos educandos e da comunidade.” (BRASIL, 2008, p. 29) 

 

A avaliação ocorre de forma processual e contínua, diferente da avaliação da 

seriação que, por seu caráter seletivo acaba excluindo os sujeitos no processo educativo. 

De acordo com os professores observados a avaliação do Programa Escola Ativa é feita 

através dos exercícios dos guias e através do preenchimento das Fichas de 

Acompanhamento e Progresso (FAP). Como o professor Roberto não trabalha com os 

guias ele faz a avaliação através de exercícios para observar o quanto o estudante 

aprendeu, sem atribuir nota: “A avaliação não é punição. Se ele não aprendeu, retorno 

com ele e se for a maioria, eu retorno o assunto”. As atividades são passadas 
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mensalmente e há avaliação oral também. Segundo o professor as fichas de 

acompanhamento são preenchidas uma vez por mês. 

A professora Marluce também afirma que a avaliação é processual e contínua, 

mas informa, contraditoriamente, que não há recuperação paralela, pois a avaliação é 

contínua. Ela nos relata que a escola tem um sistema de reforço escolar com uma 

professora particular fora da escola, mas que não estava adiantando muito, pois os 

estudantes continuavam com deficiências. A FAP constitui um complicador na hora da 

avaliação, pois há estudantes que não conseguem avançar, nem com as atividades 

extras, e temos que preencher de acordo com a realidade do estudante. A professora Ila 

também nos informa sobre o preenchimento das fichas. Segundo ela o preenchimento é 

feito semanalmente: “Ele é muito cansativo e dá muito trabalho ao professor. Se eu 

fosse modificar alguma coisa no Programa, eu mudaria a forma de preenchimento da 

FAP, faria como um preenchimento anual, como se fosse um relatório” 

Em relação aos instrumentos de avaliação os professores respondem: 

 

Professor Roberto: “Participação individual e em grupo, faço teste de 

conhecimento para perceber as dificuldades” 

Professora Ila: “Eu trabalho o dia a dia. A avaliação é cotidiana” 

Professora Marluce: “Atividades e questionários, caça-palavras no quadro” 

 

Vejamos o que o Programa fala sobre a avaliação: 

 

Diferentemente, a proposta do Programa Escola Ativa de avaliação inclui a 

Ficha de Acompanhamento e Progresso (FAP) que registra os resultados das 

avaliações para o acompanhamento e a promoção do(a) educando(a). Este é 

um instrumento de registro do caminho percorrido na aprendizagem, mas a 

avaliação não deve restringir-se a esse instrumento, como mencionado 

anteriormente. Para auxiliar o trabalho da(o) educadora(o), os livros dos(as) 

educandos(as) conterão páginas com atividades referentes a cada unidade. 

Tais páginas deverão ser destacadas pela(o) educadora(o) que as utilizará 

como uma das referências na avaliação processual e orientará o trabalho que 

precisará ser realizado com cada educando(a). Além dos instrumentos de 

avaliação já mencionados, é fundamental que a(o) educadora(o) crie outros 

como, por exemplo, o portfólio , e utilize diferentes estratégias para avaliar, 

tais como: seminários, avaliações globais por unidade, observação direta dos 

trabalhos desenvolvidos, dentre outros. Na avaliação, o educador(a) 

acompanha os avanços e as dificuldades do(as) educandos(as), propondo 

atividades de recuperação paralela quando for necessário. (Caderno de 

Orientações Pedagógicas para formação de Educadores e Educadoras do 

Programa Escola Ativa, 2009, p. 69) 
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Pedi para que todos dessem sua opinião sobre o Programa. Vejamos as 

respostas: 

Professor Roberto: “é um Programa bom, se o professor se dedicar e utilizar 

outros instrumentos e complementar o conteúdo” 

 

Professora Ila: “Na minha opinião o projeto Escola Ativa, eu gosto, porque 

trabalha com o concreto, por exemplo, bolo, pastel, cachorro-quente, 

canudinho, são coisas que eu trouxe para que eles pudessem ver o que era” 

  

Professora Marluce: “Eu tive muitas dificuldades com ele no início, eu já 

trabalho há 6 anos com ele e hoje eu gosto muito. Gosto do trabalho em 

grupo, do monitoramento, da formação dos comitês e dos cantinhos. Porque 

já tive oportunidade de me afastar e não me afastei para terminar o ano letivo 

com eles”   

 

As respostas dadas são muito superficiais. Apesar dos professores terem uma 

certa experiência com a metodologia, podemos identificar um certo despreparo e falta 

de conhecimento do que seja o Programa e qual a sua proposta de educação. Isto 

decorre do fato de não haver monitoramento nas atividades do professor, da sua má 

formação, já que nos cursos em nível de graduação pouco se trabalha a questão da 

educação no meio rural, os processos cognitivos e democráticos envolvidos na 

aprendizagem das crianças, a função social da escola e o entendimento da educação 

como uma estratégia importante na formação de crianças e jovens. 

 

4.4.2 As Observações 

 

 

Nas observações tentei entender como ocorre o trabalho do professor com a 

metodologia, quais os desafios que eles enfrentam e até que ponto o Programa contribui 

para se tornar uma proposta diferenciada para as escolas do campo. 

A primeira aula observada foi na Escola da Esperança. Os estudantes estavam 

sentados em fileiras, o que contraria a indicação da metodologia que solicita a 

organização em grupos, de preferência com as séries misturadas. A aula do dia era sobre 

verbos, inclusive estes conteúdos foram retirados dos livros da seriação, pois não há este 

assunto nos guias. O professor colocou todos os tempos verbais no quadro e pediu para 

os estudantes copiarem. Neste momento o assunto era para todos. Nesta atividade os 

estudantes estão trabalhando de forma individual e o professor fiscaliza estudante por 

estudante, para observar se estão copiando corretamente. A atividade leva um bom 

tempo (os estudantes gastam 1 hora e meia para copiar os verbos) e à medida que iam 

acabando ficavam ociosos à espera dos outros. Ao final o professor, à frente do quadro, 
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pediu para que os estudantes lessem em voz alta e passou para casa a conjugação do 

verbo “falar” em todos os tempos.  

Acabada a aula de português o professor pede para que peguem o caderno de 

Estudos Sociais e copiem o assunto no quadro. Mais uma vez é um assunto para as duas 

turmas. O assunto é sobre a matéria-prima que os animais fornecem para transformar 

em produtos para o consumo. Na explicação o professor não faz a relação com a 

comunidade, e já que eles vivem em sua maioria da fabricação e comercialização de 

doces, este poderia ser um ponto muito bem explorado para verificar de onde vem o 

leite para a fabricação, quais são as regiões sergipanas responsáveis pela produção do 

leite, quanto os produtores dos doces ganham na fabricação, quem são as pessoas que 

trabalham, como vivem, enfim, o tema poderia ramificar para outras disciplinas, como a 

história, a geografia, até as ciências, para verificar quais os benefícios do leite. Contudo, 

a abordagem do professor não possibilitou essa abrangência e a exploração do assunto 

se resumiu ao que ele tinha copiado no quadro. 

Ainda antes do recreio deu tempo para o professor passar uma atividade de 

matemática. O assunto era fração e mais uma vez foi um único assunto para as duas 

séries e ele copiou o assunto no quadro. O professor propõe que os estudantes se sentem 

em grupos para responder às questões.  

A observação na sala do professor Roberto foi muito proveitosa, contudo só fiz 

uma visita, pois pelo que pude constatar, apesar de a escola oficialmente trabalhar com 

o Programa, o professor não adota a metodologia no dia a dia. Verificamos o fato nas 

pequenas demonstrações na sala de aula, como: os estudantes enfileirados, a 

desorganização dos cantinhos, a não utilização dos guias, a ausência de atividade do 

colegiado estudantil e a pouca participação da comunidade na escola (constatada pelas 

entrevistas). A sala do professor Roberto é uma sala de classe multisseriada comum, 

mas com um agravante, os estudantes não possuem material para trabalhar, somente 

caderno, caneta e o quadro negro. O professor reclamou muito da indisciplina dos 

estudantes, mas como ser diferente numa escola tão sem atrativos? Sem material? Sem 

diversificação? Sem trabalho em grupo? Sem cooperação? 

Tais constatações nos levam a identificar a prática deste professor com a teoria 

pedagógica de linha tradicional, ou seja, aulas expositivas, estudantes copiando do 

quadro e enfileirados, falta de recurso pedagógico, nem os guias pedagógicos estavam 

sendo utilizados pelo professor, pois estes poderiam diversificar as atividades. No 
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entanto, os materiais eram velhos e rabiscados, impossibilitando o manuseio dos 

estudantes. 

A segunda escola a ser visitada foi a Escola do Futuro, localizada no município 

Barra dos Coqueiros. Nesta escola realizamos três visitas e sempre que chegamos os 

estudantes estavam organizados em grupos misturados, da 1ª à 4ª série, com 10 

estudantes ao total. Todas as aulas foram iniciadas com o que a professora chama de 

“Frase do Dia”. Estas frases são copiadas no caderno de caligrafia
26

.  

A minha primeira observação foi num dia de quarta-feira e os estudantes 

cantaram o hino nacional. Todos cantaram perfeitamente e percebi que essa era uma 

prática comum na sala. Ao final a professora perguntou-lhes quem fez a letra e a música 

e todos responderam perfeitamente, inclusive esta foi a única sala que tem uma bandeira 

do Brasil. Acabado o hino todos sentaram e copiaram a frase do dia, enquanto os 

computadores estavam embaixo das mesas. Enquanto copiavam, a professora ia 

explicando a maneira correta de falar, corrigindo os estudantes. Ela passa a vista em 

todos os cadernos.  

Terminada a cópia da frase, os estudantes tiram o guia de matemática das 

mochilas e um estudante busca o material dourado na estante.  Antes de começar a 

atividade os estudantes copiam o cabeçalho no caderno e a professora distribui o 

material dourado. Enquanto os estudantes copiam, ela faz uma explicação sobre a 

matemática: “A matemática é exata, não existe um meio termo, se um problema saiu 

errado foi porque „nós‟ fizemos errado. É preciso ler e entender a matemática” 

(Professora Ila). Distribui papel manteiga para os estudantes que transcrevem a 

atividade dos guias no caderno. Ela se aproxima de um estudante que está sentado e 

começa a perguntar sobre a atividade que ele está fazendo e como ele não responde ela 

informa que aquele estudante não falava na escola e que já melhorou muito, mas ele não 

responde à pergunta, e ela se reporta ao colega que está ao lado, que responde 

prontamente. Observo que os estudantes conseguem resolver com autonomia as 

questões. Duas meninas estão fazendo contas de divisão e pegam o material dourado 

para auxiliá-las, mas elas não conseguem trabalhar sozinhas, então a professora senta e 

colabora na realização da tarefa.   

                                                 
26

 1º dia: “Bem vindo a Primavera” 

2º dia: “As vitaminas são importantes para a saúde” 

3º dia: “O impossível Jesus já realizou.” 
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Identifico que a professora Ila trabalha de forma individual e atendem os 

estudantes nas suas dificuldades, pois ela vai de mesa em mesa para ajudá-los. Antes do 

recreio pede para que os estudantes peguem o guia de português e leiam um texto. No 

retorno pede para os estudantes pegarem o computador e copiarem o texto nele. 

Enquanto uns copiavam outros escutavam músicas. Neste dia a professora trabalhou 

matemática, português e  usou o computador para fazer cópia. 

No segundo dia de observação a professora trabalhou o guia de ciências. Ela 

pede para que todos peguem os guias e comecem a copiar as perguntas no caderno, 

enquanto isso, ela explica os assuntos dos guias. Antes de começar a explicação, canta 

com os estudantes a música que eles criaram para o projeto Farmácia Viva. Terminada a 

música, ela trabalha um guia de um estudante e começa a explicação sobre a 

importância das vitaminas e onde encontrá-las. No entanto, no momento da explicação, 

a merendeira da escola chega com um saco cheio de folhas, no qual, mais à frente, a 

professora tira de dentro algumas folhas de Juá e mostra aos estudantes, perguntando a 

eles para que serve a folha e eles respondem: “escovar os dentes”. Em seguida ela tira 

um limão de dentro do saco e explica que a fruta é rica em vitamina C e que tira 

manchas de pele, mas que só deve ser usado à noite, porque se usar durante o dia pode 

provocar manchas. Depois tira uma cenoura e diz que é rica em vitamina E, que é bom 

para queda de cabelos, para gases e ensina a fazer a vitamina de cenoura. Fala também 

do leite e de outras frutas e da riqueza que eles possuem por terem essas frutas, verduras 

e folhas tão perto, contudo a aula não foi construída por eles explorando o ambiente 

natural, já que a merendeira foi quem trouxe o saco contendo os alimentos. 

O trabalho recomeça com outro guia, sobre equilíbrio e preservação do meio 

ambiente, depois com outro guia fala sobre a importância de uma alimentação saudável 

e dos problemas causados por alimentação com “cheetos”, salgadinhos, refrigerantes. 

Neste momento uma estudante mostra no guia uma citação que fala dos problemas que 

o refrigerante pode causar. Outro assunto abordado é sobre a higiene corporal. A 

professora diz que quando chegou nesta comunidade os meninos “fediam” a peixe, não 

escovavam os dentes, nem tinham o hábito de usar xampu e ela, devagarzinho, foi 

trabalhando isso com eles, e hoje todos têm hábitos saudáveis de higiene. 

Ela relembra aos estudantes que o Programa Escola Ativa trabalha com o 

concreto e tem que entender o assunto e não decorar, mas, contraditoriamente, os 

estudantes passaram a manhã toda ouvindo explicação de ciências, copiando os 

exercícios e as respostas dos guias. Mais uma vez não houve a utilização do computador 
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para executar atividades de pesquisa, já que ela poderia pedir aos estudantes que 

pesquisassem outras frutas e ervas e os benefícios para saúde ou pesquisar as doenças 

que se pode contrair pela falta de higiene ou sobre os problemas do desmatamento na 

Amazônia (tal problemática aparece porque esse é o assunto do guia), no entanto, ela se 

restringiu às explicações do guia. 

Na terceira observação não encontrei nada de novo, somente que os guias 

reformulados haviam chegado com 7 (sete) meses de atraso e quase no fim do ano. O 

assunto do dia foi Português. Quando cheguei havia uma estudante fazendo a leitura do 

guia novo, outro estava tentando ler em voz baixa, a professora estava sentada com um 

estudante ajudando na leitura e outro estava com o computador aberto, com fone de 

ouvido e com o caderno de caligrafia aberto, copiando a frase do dia. O estudante que a 

professora está ajudando é da terceira série e lê muito precariamente, em seguida pede 

para que todos peguem o guia de português e façam o cabeçalho no caderno. Ela 

informa que neste dia irá trabalhar “revisão dos conteúdos”. Começa perguntando sobre 

o alfabeto, quem criou, quantas letras têm, quem criou a primeira gramática, qual o 

nosso idioma e todos respondem “Português”, e ela complementa dizendo que a nossa 

língua é o português. A revisão é copiada no quadro e transcrita pelos estudantes no 

caderno. Enquanto explica os estudantes copiam do quadro. Ela, a todo momento, 

chama um estudante pelo nome e faz uma pergunta, utiliza o quadro para fazer 

explicação e pede aos estudantes que falem em voz alta e pergunta várias vezes a 

mesma coisa, o que dá a entender que ela quer que os estudantes memorizem. Continua 

perguntando sobre as vogais, consoantes, artigos e sempre colocando a resposta no 

quadro para os estudantes copiarem.  

Em seguida pede para procurarem nos textos os artigos e os nomes próprios. 

Neste momento percebo que poucos conseguem realizar a atividade só. Há um 

estudante brincando, outro ouvindo música no computador, outros tentando fazer a 

atividade, alguns conversando. Na volta do recreio ela corrige a atividade de um, manda 

outro ler um texto (que lê soletrando), e o outro faz a leitura com o computador aberto, 

ouvindo música. Dois estudantes chegam atrasados e ela senta com eles para ajudar. O 

estudante que no início da aula estava sem fazer nada continua do mesmo jeito. Ela vai 

de mesa em mesa ajudando e corrigindo e enquanto isso ela orienta uma estudante a 

copiar um trava-língua no caderno. Esta aula se resumiu ao guia de português, à revisão 

dos assuntos no quadro (artigo, alfabeto, nomes próprios) e à cópia do trava-língua, que 
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foi feita por alguns estudantes. Mais uma vez não houve a utilização do computador 

como instrumento de aprendizagem, só de diversão, com música e jogos. 

Com uma observação mais detalhada na sala da professora Ila podemos observar 

que a execução do Programa não se concretiza em nada de novo. As aulas continuam 

sendo verbalizadas e a transcrição de informações é prática comum. A construção do 

conhecimento pelo estudante não é uma rotina nesta sala, os guias se constituíram como 

o único parâmetro de conhecimento para os estudantes, já que os computadores que 

estavam ao alcance deles não foram utilizados (ao menos para fazer cópia). Não 

identifiquei também a ação do colegiado estudantil, nem a organização dos comitês.  A 

realização das atividades, apesar de eles estarem sentados juntos, é feita 

individualmente, cada um com seu guia, somente a professora ajudando. Não 

identifiquei a presença da comunidade na escola. Segundo a professora o contato maior 

deles é quando ela vai às suas residências conversar sobre seus filhos. A exploração do 

meio ambiente ou o conhecimento das atividades dos pais foi pouco citado pela 

professora.  

   A terceira escola a ser observada foi a Escola da Amizade. Lá encontrei 

somente uma turma de 3ª e 4ª série com 17 estudantes trabalhando com o Programa 

Escola Ativa. No primeiro dia os estudantes estavam sentados em grupos misturados 

por série. A 4ª estava trabalhando o guia de Estudos Sociais. A professora pediu que os 

estudantes copiassem as perguntas e respondessem no caderno. Os estudantes da 3ª 

estão com matemática. Ela explica (a uma estudante) em pé, junto ao quadro, o assunto: 

centena, dezena e unidade. Neste momento observei que uma estudante da 4ª série se 

levanta e vai até a estante e pega um dicionário. A professora me informa, na frente de 

todos, que ela é a melhor estudante desta série, inclusive começa a me apontar quais são 

os piores e os melhores estudantes da turma. Diz, na frente de todos, que o estudante 

Valter
27

 que está na 4ª série não sabe ler e a caligrafia é péssima, mas como tem idade 

precisa ficar nesta série. Depois me mostra o estudante Pedro que, segundo ela, não 

consegue copiar o dever do livro. Ela chama o estudante e diz que ele tem a caligrafia 

bonita, mas não consegue ler. Então, na frente de todos, chama o menino e mostra uma 

letra para ele dizer, para minha surpresa ele consegue dizer, mas ela logo afirma que ele 

não consegue juntar as palavras para ler. Na mesma hora pergunto se ele sabe ler, a 

professora interfere e diz que não e, diante da negativa dela, o estudante diz que não 
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 O nome dos alunos é fictício para preservar suas imagens. 
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sabe ler. A professora me informa que não sabe o que o estudante tem, que não 

consegue ler e já está na 3ª série e me mostra dois estudantes gêmeos que já estão 

repetindo a 4ª série pela 4ª vez.  

Enquanto conversamos ela distribui uma folha para os estudantes responderem 

às perguntas de matemática. Depois me explica como preenche as fichas de 

acompanhamento. Ela informa que organiza as datas de cada conteúdo nos guias e 

depois acompanha o desenvolvimento dos estudantes preenchendo a FAP. Em seguida 

faz um desabafo em relação ao guia de português: 

 

Professora Marluce: “Na minha opinião, não aprovo este livro, os textos são 

muito difíceis, as perguntas e as sugestões de atividades também. Quando eu 

quero fazer interpretação pego outros livros. A minha turma é muito fraca e 

não acredito que o Programa colabore para a formação educacional dos 

estudantes. Alguns são inteligentes e pegam as coisas no ar, mas a grande 

maioria não acompanha e esses guias são uma “enrolação”. Esses estudantes 

passam vergonha se forem para a cidade, todos percebem logo que são da 

zona rural”  

 

Após este desabafo fui verificar o guia de português. O que encontrei foi um 

livro que promove a reflexão, que não possibilita ao estudante encontrar as respostas de 

primeira. A sugestão de atividades requer que o professor tenha tempo e condições para 

aplicá-las e não ficar na cópia de respostas do texto. Ele proporciona uma série de 

atividades lúdicas para ajudar na interpretação e faz com que os estudantes, através da 

interação, possam interpretar sozinhos. 

No entanto as práticas que mais ocorrem são as cópias no caderno e transcrição 

de exercícios do guia. Ela informa que passa as perguntas de ciências no quadro, pois 

como a maioria não consegue responder, ela coloca as respostas no quadro. Terminada a 

conversa, ela vai para o quadro passar exercício de matemática do livro da seriação. O 

assunto é centena, dezena e unidade para a 3ª série e enquanto isso os estudantes da 4ª 

ficam conversando.  

Durante toda a manhã a professora usou somente Estudos Sociais com a 4ª e 

matemática com a 3ª. Observei um caderno de um estudante da 3ª para ver o que tinha 

feito; o assunto era “Como o trabalhador rural pode produzir mais e melhor”.  Havia um 

texto que falava do trabalho rural e outro que informava quais eram os órgãos 

responsáveis por ajudar o homem do campo, inclusive havia uma pesquisa para os 

estudantes fazerem para procurarem o número do telefone e a localização deste órgão na 

cidade de São Cristóvão. No entanto os estudantes ficaram na cópia das perguntas e 
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respondendo os exercícios de acordo com o texto. Este tema merecia uma explanação da 

professora acerca do trabalho rural, a importância destes órgãos e explorar outros 

aspectos do trabalho rural da região e como esses órgãos poderiam contribuir para o 

crescimento do trabalhador local. Mas a professora não abordou o tema e os estudantes 

responderam com base na cópia da resposta do texto. 

No segundo dia de observação cheguei na sala e os estudantes estavam sentados 

em grupos, uns estavam fazendo o guia de ciências e outros de matemática. Gerou uma 

polêmica na sala por causa do estudante Pedro que a Diretora veio trazer (ele estava fora 

da sala de aula). O estudante sai constantemente da sala para pedir material à Diretora e 

logo a professora chama sua atenção dizendo que ele não tem cuidado com as coisas, 

pois no início do ano todos ganharam caderno, lápis, caneta e borracha e que ele não 

tem mais nada. Este estudante é o mesmo que a professora disse no dia anterior que não 

sabe ler. Após a discussão a professora leva os estudantes da 3ª série para a quadra. 

Chegando lá pede para que fiquem em círculo e, com uma bola, solicita que cada 

estudante arme uma adição com centenas e dezenas exatas para que o colega possa 

responder. A atividade transcorre normalmente, contudo não observei que fosse uma 

atividade proposta pelo guia, mas pode ser uma estratégia da professora para trabalhar 

de forma diversificada. Enquanto estava na quadra com os estudantes da 3ª série, os da 

4ª ficaram sozinhos na sala, fazendo o guia de ciências, inclusive não houve nenhuma 

discussão sobre o assunto, que era “Corpo humano”.   

Retornando à sala a professora passou atividade de matemática do livro da 

seriação no quadro para a 3ª série e pediu para os estudantes da 4ª trabalharem o guia de 

português e fazerem leitura. Neste momento observo que alguns estão copiando do 

quadro e outros estão conversando. Até o momento não houve a utilização de nenhum 

material dos cantinhos. 

A professora se ausenta da sala por alguns minutos e retorna com alguns 

materiais novos que chegaram, depois de sete meses de iniciadas as aulas e faltando 

dois meses para o final. Os materiais foram: um esquadro, um transferidor, um 

compasso enorme e um Globo terrestre. No momento em que ela está me mostrado o 

globo terrestre, alguns estudantes se aglomeram em torno dele e começam a identificar 

os países, inclusive demoram um pouco para visualizar o Brasil e ficam um bom tempo 

observando o globo. Apesar de ter um no final da sala, os estudantes demonstraram não 

ter muita habilidade e nem terem muito conhecimento do globo. 
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Passada a empolgação com o objeto, a professora vai para o quadro explicar o 

exercício de matemática que havia passado e enquanto isso ela solicita para alguns 

estudantes lerem para mim. Neste momento tive uma pequena demonstração do nível 

dos estudantes da 3ª e 4ª séries, um problema tão comum e que demonstra o quanto 

esses Programas e as escolas brasileiras públicas são deficientes. Dos seis estudantes da 

4ª série somente um leu fluentemente. Com os da 3ª série tive a mesma constatação, 

apenas uma leu fluentemente e outro precisou da minha ajuda para juntar as palavras. 

Contudo percebi que este estudante só precisava de um acompanhamento diário de 

leitura para pegar o ritmo. A professora, mais uma vez apontou, na frente de todos, 

quais eram os melhores e os piores da turma.
28

 

Houve uma conversa informal com a Nova Diretora e com a professora Marluce. 

Falaram que preferiam trabalhar com a seriação e reclamaram que os guias não têm 

conteúdos e que quando os estudantes vão para outra escola sentem muitas dificuldades. 

Explicam que o Programa se preocupa com a reflexão e pouco conteúdo oferece. Ele 

possui uma abordagem construtivista que não cabe no nosso sistema escolar.   

No terceiro dia de observação os estudantes estão revisando verbos. Há um 

exercício no quadro sobre verbos e todos estão copiando. A professora me informa que 

este conteúdo não tem nos guias, então ela precisa buscar nos livros de gramática. Hoje 

é dia de trabalhar Português (verbos) e Estudos Sociais (exercícios que os estudantes 

copiam no caderno e respondem). Até o momento não houve nenhuma explicação sobre 

verbos e a resolução dos exercícios se dá de forma individual. Ela fala que o certo seria 

trabalhar de mesa em mesa (como observei com a professora Ila), contudo, 

contraditoriamente, ela me fala que teme que eles não consigam aprender e que o fato 

de misturar as séries nos grupos dificulta este trabalho, mas esta é uma norma do 

Programa. Ela cita dois exemplos de estudantes que estão na 4ª série que não têm 

condições de ajudar seus colegas de 3ª. Neste momento observo que uma estudante da 

4ª série está indo de mesa em mesa ajudar os colegas.  

Em seguida a professora pede para uma estudante ir ao quadro resolver o 

exercício de português e como a menina não consegue responder, ela explica no quadro 

qual seria o verbo correto, mas não abre a explicação para os outros. Mais uma vez 

acompanhei a leitura de dois estudantes da 4ª e 3ª séries. Os problemas de leitura 
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 Ao voltarmos do recreio ela pediu para que o aluno Pedro resolvesse uma questão de conta no quadro e 

o aluno respondeu corretamente. Então, ela se reportou a mim e disse que em conta ele era muito bom e 

não sabia o que acontecia com ele em português. 
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permaneceram, no entanto, novamente constatei que é só falta de ritmo, fato que poderia 

ser melhorado se a professora reservasse um tempo para trabalhar a leitura com eles. A 

aula termina e não há nenhuma explicação sobre nenhum assunto. Nos três dias de 

observação os estudantes apenas copiaram do livro ou do quadro, responderam às 

perguntas e não houve a utilização de nenhum material dos cantinhos.  

O que podemos constatar na organização do trabalho pedagógico destes três 

professores é que o Programa Escola Ativa, na sua atual versão, possui inúmeras falhas, 

que vão desde a falta de preparo do professor, a deterioração dos guias e dos materiais 

dos cantinhos, a pouca estrutura das escolas e a falta de acompanhamento do professor. 

Nenhum dos professores conheciam a educação do campo nos moldes da luta dos 

movimentos sociais, não conheciam as Diretrizes Operacionais das escolas do campo. 

Ouviram dizer, por alto, que os guias seriam reformulados, mas não souberam dizer 

quais seriam os novos parâmetros, não houve nenhuma capacitação, desde 2008, para 

trabalhar a nova concepção de educação do campo, muito menos sobre os processos de 

alfabetização em classes multisseriadas. 

Outro ponto identificado foi a perpetuação ideológica do capitalismo, que separa 

o trabalho intelectual do manual. A nossa opção por trabalhar com um Programa 

governamental de base liberal foi para entender até que ponto ele contribui para 

perpetuar a ideologia da separação entre trabalho intelectual e trabalho manual e como 

essas escolas, mesmo com Programas ditos específicos para a população rural, excluem 

a população do direito a uma escola de qualidade e que propicie a formação integral do 

homem e seja um constructo desses sujeitos, servindo de instrumento para a sua 

emancipação.  

Outra grande questão que surgiu nas observações foi a constatação de que, 

embora a proposta do Programa Escola Ativa tenha sido inspirado nas ideias da Escola 

Nova, como demonstramos em alguns momentos, e a luta pela Educação do Campo ter 

sua influência da Pedagogia Socialista, como também demonstramos, a prática do 

professor é, especificamente, tradicional. Cópias do quadro de giz, cópias de livros, 

ensino verbalístico e ênfase no conteúdo são alguns demonstrativos de como a 

organização do trabalho pedagógico do professor se pauta nestes princípios. Embora 

tenhamos avançado em desenvolver métodos de aprendizagem, ainda observamos que 

na escola nada mudou, as práticas pedagógicas revelam como este sistema está 

entranhado na ação do professor. E que programas como este em nada contribuem para 
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a emancipação dos sujeitos, pois além de terem uma proposta liberal de esvaziamento 

dos conteúdos escolares, focam na experiência pela experiência, não conseguem se 

efetivarem na prática.  

Apesar do esforço da elite e dos governos a fim de adequar as novas gerações às 

exigências do mercado, o fato é que, para trabalhar nos latifúndios, submetendo-se a 

trabalhos sub-humanos não necessitamos de muita formação. E isto é constatado pelo 

alto índice de reprovação e de distorção idade/série encontrados nas classes pesquisadas, 

além da ineficiência do Programa Escola Ativa na sua prática.  

4.5 Uma breve análise sobre a categoria trabalho a partir das experiências 

analisadas 

Por tudo que foi possível identificar na pesquisa “trabalho” foi uma categoria 

que emergiu durante as análises do nosso objeto de estudo. Ao estudarmos a trajetória 

de luta dos movimentos sociais a respeito do direito à posse da terra e a permanecer nela 

com dignidade, identificamos o que movia o movimento: era a questão do trabalho, ou 

seja, a essência desta luta estava no direito de sobreviver naquele espaço através do 

trabalho. O trabalho na terra, no extrativismo, nas águas, quando se trata de populações 

ribeirinhas, é a essência do trabalhador rural, é através dele que se produz cultura, são 

recriados espaços relacionados uns com outros sujeitos e formam uma comunidade com 

cultura própria e demandas específicas. Por este motivo, não poderíamos começar 

nossas análises sem fazer uma leitura sobre qual a função do trabalho no sistema 

capitalista, e o que seria o trabalho na concepção marxista.  E como consequência fazer 

uma abordagem do trabalho na escola capitalista, através da separação entre teoria e 

prática, trabalho manual e intelectual.  

O trabalho é uma ação exclusiva do ser humano. Ele é o único ser capaz de 

refletir, produzir os meios e executar uma ação: 

Pode-se referir a consciência, a religião e tudo o que se quiser como distinção 

entre os homens e os animais; porém, esta distinção só começa a existir 

quando os homens iniciam a produção dos seus meios de vida, passo em 

frente que é conseqüência da sua organização corporal. Ao produzirem os 

seus meios de existência, os homens produzem indiretamente a sua própria 

vida material (MARX; ENGELS, 1996, p. 3) 
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Como produção material, o trabalho se constitui como condição de 

sobrevivência para o homem. O resultado deste trabalho é chamado por Cortella (2006) 

de cultura. Ele afirma que sendo a cultura o resultado da ação consciente do homem na 

natureza, é inadmissível conceber qualquer ser humano como desprovido de cultura. No 

seu entender qualquer afirmação contrária é fruto de pessoas que defendem a cultura 

como trabalho intelectual mais refinado, descartando as diferentes formas de relação do 

homem com o meio.  

No entanto o sistema capitalista reconfigurou a ação humana e a transformou 

para beneficio próprio, dividindo o trabalho em intelectual e manual. Segundo Marx o 

grau de desenvolvimento de uma nação é facilmente reconhecido pela divisão do 

trabalho nas suas forças produtivas. Com o tempo o trabalho foi apropriado pelo 

capitalismo como forma de acumular riqueza e alienar o trabalhador sobre o domínio 

dos meios de produção, através da separação entre trabalho intelectual e manual. O 

trabalho, que antes era uma atividade que dava sentido à vida do homem, com a 

industrialização, passou a ser trabalho assalariado, visto de forma negativa, com o 

sentido apenas financeiro de sobrevivência. De acordo com Manacorda (2000): “Nesta 

fase, „o trabalho perdeu... toda aparência de manifestação pessoal‟ e apenas 

apropriando-se de uma totalidade de instrumentos de produção, ou das forças produtivas 

se pode alcançar a manifestação pessoal”. (MANACORDA, 2000, p. 49) 

Nestas condições o trabalho passa a ser alienado do trabalhador porque ele não 

domina mais os meios da sua produção: “[...] tanto mais pobre se torna quanto mais 

produz riqueza” (MANACORDA, 2000, p. 69). Na nossa sociedade, em que a divisão 

do trabalho é tão intensa e a alienação do trabalho é condição para o progresso do 

capitalismo, a divisão entre trabalho intelectual e manual é uma consequência desta 

divisão: 

A apropriação do conhecimento (por exemplo, a acumulação de tecnologia) 

constitui-se em momento importante para a continuidade da valorização e da 

acumulação do capital, que condena grandes massas de operários a uma 

instrução limitada e a trabalhos mecânicos (FREITAS, 1995, p. 98) 

 

A mesma limitação é transferida para a concepção de conhecimento. Segundo 

Freitas (1995) o nosso momento histórico separa o sujeito que conhece do objeto a 

conhecer, ou seja, separa a teoria da prática. Teoria e prática na perspectiva marxista é a 
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separação entre o mundo do trabalho (prática) e a escola (teoria), e o autor afirma que a 

história da nossa escola cresceu separada do mundo do trabalho. 

As razões para fazer esta afirmação decorrem da influência da nossa organização 

social. Ora, se para o progresso do capitalismo o trabalhador deve ser alienado dos 

meios de produção, não há e nunca houve a intenção de se construir uma escola capaz 

de possibilitar uma formação integral. Freitas (1995) afirma ainda que o grande entrave 

para a inovação de processos pedagógicos na escola é a nossa organização social. Muito 

embora ele afirme também que aquela não está totalmente determinada pela 

organização social, mas também não está totalmente livre: “Entender os limites 

existentes para a organização do trabalho pedagógico ajuda-nos a lutar contra eles; 

desconsiderá-los conduz à ingenuidade e ao romantismo” (FREITAS, 1995, p. 99). 

Esta discussão visa à constatação de que a organização do trabalho pedagógico 

da escola é desvinculado da prática e isto se dá, em parte, pela nossa organização social. 

Neste sentido, continua Freitas (1995), na atual organização da escola, o trabalho 

aparece desvinculado da prática social mais ampla. Observamos isto no nosso estudo 

através da observação nas escolas, onde há uma total desvinculação do trabalho no dia a 

dia das atividades da metodologia. A atividade proposta (pelo Programa) que mais se 

aproxima, no sentido de introduzir o trabalho na escola, é a ação do colegiado 

estudantil. Este se configura numa oportunidade de promover a cooperação, a 

independência, a auto-organização, a participação no gerenciamento da escola. No 

entanto em nenhuma escola este instrumento funcionava na integralidade, até mesmo 

porque não há esta cultura no conjunto do sistema educacional das redes estadual e 

municipal. E se atentarmos para a função da educação no contexto neoliberal, as 

habilidades cognitivas, como estas acima, fazem parte do novo perfil do trabalhador. Os 

programas, os currículos devem se voltar para a formação que proporciona uma maior 

adaptação dos sujeitos aos ventos do mercado, inclusive para permanecerem num 

exército de reserva para vender, quando solicitados, sua força de trabalho )com menor 

custo para o empregador): 

A organização do trabalho pedagógico da escola e da sala de aula é 

desvinculada da prática. Porque desvinculada do trabalho material. Portanto, 

neste contexto, só pode criar uma prática artificial, que não é trabalho vivo 

(FREITAS, 1995, p. 99) 
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Trabalho vivo é trabalho material que dá sentido à prática educativa. É a relação 

direta entre teoria e prática ao desenvolver uma ação. Esta aliança promove a 

interdisciplinaridade. De acordo com Freitas (1995) o fim da atividade pedagógica deve 

ser a produção de conhecimento, por meio do valor social do trabalho.  

O trabalho “vivo” está de fora das nossas escolas rurais. O aprender a teoria 

junto com a prática foi substituída pelo verbalismo das aulas nas escolas. Isso acontece 

porque, segundo Freitas (1995), o professor deve ser amplificador dos interesses das 

classes dominantes e como temos um único modelo de escola para as duas classes, que 

se relacionam com o trabalho de forma diferente, já que as classes dominantes se 

preparam para o trabalho intelectual e as classes populares para o serviço manual, 

acabam por reproduzir a divisão do trabalho dentro da instituição, ou seja, a separação 

entre trabalho intelectual e manual.  

Da mesma forma o Programa reforça determinada lógica na prática docente, 

quando cabe ao professor dominar metodologia e procedimentos de objetos de trabalhos 

não pensados por ele. O seu trabalho se torna subsumido de diferentes formas, 

principalmente pelo não reconhecimento de que todo professor produz conhecimento e 

não apenas é um mero repassador de procedimentos metodológicos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho de pesquisa passou por diversos momentos de reelaboração das 

leituras e da própria metodologia. Uma das dificuldades encontradas foi construir 

caminhos em que a base material da realidade não fosse suplantada por falsos 

idealismos. Por isso investimos não somente na leitura dos materiais, mas também 

fomos conhecer o funcionamento das escolas, a prática de alguns docentes diretamente 

nas escolas onde eles atuam. Para entender como o professor organiza sua prática 

pedagógica tivemos que, primeiramente, compreender quem era o público do programa. 

Fomos buscar na história da questão agrária qual foi o papel da população do campo na 

construção do país e como se construiu a educação no meio rural ao longo dos anos. 

Diante das questões levantadas chegamos à conclusão de que a concentração de terra e a 

posse da propriedade privada serviram de escamoteamento da população rural e as 

poucas ações voltadas para o homem do campo tinham a intenção de conter o êxodo 

rural, sem almejar grandes transformações no campo brasileiro. Identificamos também 

na história as ações atuais para as escolas do campo e detectamos que o programa 

implantado como política pública sofre influência da concepção neoliberal, visando a 

adequação da formação dos sujeitos para a dinâmica do mercado de trabalho.  

Entendida a questão agrária e a educação nestes períodos, fomos conhecer de 

onde veio o Programa, como foi sua implantação no Brasil e em Sergipe. Neste 

momento identificamos que o Projeto do Programa tinha sido reformulado e baseava-se 

nas Diretrizes das escolas do campo e ao conhecer essas diretrizes nos deparamos com 

um processo de luta pela educação do campo, que havia sido iniciado em 1997, cujas 

bases pedagógicas eram alicerçadas nas contribuições de diversos autores marxistas, 

entre eles Pistrak.  

No entanto os governos. ao incorporar alguns princípios da educação do campo, 

na tentativa de atender às demandas dos movimentos sociais, estruturam programas para 

os anos iniciais a partir de materiais pedagógicos, em que funcionam apenas como 

paliativo das reivindicações sociais e incorporam apenas alguns elementos da luta, sem 

tocar nos problemas centrais sobre a questão agrária e muito menos sobre a educação. A 

questão da concentração de terra, a propriedade privada, o agronegócio, problemas com 

transporte, saúde e alimentação ficaram de fora da reformulação do projeto. 
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Quando analisamos a organização do trabalho pedagógico dos professores 

pudemos inferir que a metodologia do Programa, por si só, não é capaz de alterar a 

situação de exclusão educacional que a população do campo vive. Isto pode ser 

explicado e foi verificado na prática através das condições de trabalho ofertadas nas 

escolas estudadas, na ausência de uma formação dos professores para trabalhar com 

classes multisseriadas, pois o que constatamos de fato são salas multi-idades e não 

séries, porque o nível dos alunos é muito equiparado. Trabalhar na perspectiva de série 

confunde mais o professor do que contribui para melhorar a qualidade do seu trabalho, a 

exemplo do professor que divide o quadro ao meio e passa o assunto para as duas séries. 

Criam-se situações diferentes para organizar o trabalho de modo que todos tenham o seu 

momento, mas a aprendizagem se torna comprometida para atender os princípios de 

uma educação que contribua para a emancipação das crianças e jovens. Há também 

outros fatores, como a falta de conhecimento dos professores da realidade onde a escola 

está inserida e a ausência desta realidade dentro da escola. 

A concepção de trabalho do Programa está desvinculada de prática mais ampla. 

O instrumento da metodologia que pressupõe um “trabalho” é o Colegiado Estudantil, 

que estimulava a cooperação, a autonomia e a auto-organização. Se atentarmos para a 

nova dinâmica do mercado de trabalho, identificaremos que essas são as habilidades 

cognitivas exigidas para o novo trabalhador. Outro ponto questionável do Programa é a 

sua ênfase na metodologia em detrimento da produção do conhecimento, ou seja, a 

ênfase no aprender a aprender a partir de determinadas orientações metodológicas. 

O problema de transformar as questões do conhecimento em questões 

metodológicas desvia os verdadeiros problemas da educação e as perspectivas de 

transformação da realidade escolar e das crianças. Isto está muito presente na pedagogia 

do aprender a aprender é como tivessem sempre partindo do zero, desrespeitando a 

história das crianças e dos docentes nos processos de construção de conhecimento. Este 

último é relegado a segundo plano. O professor que ensina bem é o que sabe 

desenvolver metodologias e não o que domina os conhecimentos. Lembremos o 

exemplo da Escola da Esperança, quando enfrentaram uma problemática local em 

relação à pesca do marisco. A solução encontrada foi a mudança de horário da escola. 

Então nós indagamos: o que os professores entendem por “realidade do aluno”? E sobre 

trabalhar com esta realidade?  



117 
 

Pela condução dos trabalhos e das pesquisas realizadas pelos estudantes 

pudemos observar que o conhecimento da realidade é tratado de modo muito superficial 

e nem mesmo os professores conhecem que realidade é essa, ou seja, há negligência da 

escola sobre o que acontece no seu entorno. Este é um dado importante e mostra que 

não é uma metodologia que irá transformar a educação no interior de uma escola ou de 

uma classe, mas um conjunto de princípios que não são incorporados como importantes 

para esta transformação. As experiências são limitadas, fragmentadas e artificializadas, 

já que os estudantes pesquisam sobre a realidade do homem do campo e a sua família, 

por exemplo, está de fora dessa análise (como também os modos de organização do 

trabalho e a produção da cultura). Um elemento que merece destaque em uma das 

escolas foi o observado no trabalho da Professora Ila com a Farmácia Viva. Nota-se que 

houve um trabalho sistemático e muito significativo, porém são práticas pontuais, que 

não conseguem ser estendidas para o todo do Programa e não alteram substancialmente 

a organização do trabalho na escola. Isto poderia acontecer em qualquer outra situação, 

independente do Programa Escola Ativa. 

          Em relação ao trabalho do cotidiano os professores utilizam os conteúdos da 

seriação, mas, no momento de avaliar, eles avaliam o processo e não a série. Este é 

outro dado importante e contribui para o avanço de uma lógica institucional muito 

perversa (de ranqueamento dos estudantes), além do que esta avaliação representa um 

fardo para alguns professores, porque são muitos instrumentos para responder.  

         Constatamos também na organização do trabalho do professor que a seriação é 

realizada pela abordagem dos conteúdos, que, embora trabalhassem os mesmos 

conteúdos, as áreas do conhecimento ocorriam todas isoladas, em horários 

predeterminados, com uma preocupação com a memorização dos conteúdos, a exemplo 

das aulas sobre verbo. Também observamos que a organização do trabalho pedagógico 

ocorre por meio de uma orientação série a série. Estas práticas necessitam ser discutidas 

com muita urgência, principalmente quando se trata das classes multisseriadas, pois 

ocorre uma negligência dos processos de aprendizagem dos estudantes de diferentes 

idades em função do que se determinou na educação por seriação. Quem disse que esta 

é a melhor e única forma de trabalhar a aprendizagem das crianças nas escolas? São 

questões que necessitam ser aprofundadas em outras pesquisas. 
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        Pode-se afirmar que há uma preocupação de todos os professores quanto aos 

conteúdos que os estudantes necessitam aprender. Cada um trabalha com uma 

perspectiva e as observações realizadas em diferentes momentos desta pesquisa 

possibilitaram uma leitura mais complexa da realidade da prática pedagógica dos 

professores, pois apesar de existir um Programa, eles continuam realizando o seu 

trabalho de acordo com as suas concepções de educação e de alfabetização. O que eles 

elegem como mais importante para ensinar, o modo de avaliar, a correção da 

linguagem-fala dos estudantes, a participação da merendeira nas aulas, a ideia do que 

significa trabalhar com a realidade, são alguns exemplos que mostram a pouca 

influência do Programa nas suas práticas. Os docentes encontram muitos desafios que o 

Programa não pode responder e, por isso, não pode ser visto como a tábua de salvação, 

muito menos como modelo de uma educação do campo. O que os professores 

necessitam para trabalhar com os princípios da educação do campo é ter a possibilidade 

de fazer formação continuada que traga para o centro da reflexão o papel social da 

educação escolar, a importância de estudar sobre a organização do trabalho pedagógico; 

formação política para que possam avançar em uma leitura crítica e numa participação 

ativa em torno das condições de trabalho, já que os cantinhos de aprendizagem não 

podem resolver os problemas estruturais de uma escola.  

         Como não há uma formação continuada os docentes vão seguindo os guias de 

aprendizagem e o trabalho pedagógico fica limitado a uma sequência de assuntos e 

temas sem muita relação com o cotidiano, com os interesses de estudo dos estudantes. 

Para isto seria necessário que a professora tivesse uma formação crítica a respeito dos 

problemas enfrentados pela população rural, que perpassa pela sua exploração e 

negligência acerca das suas demandas. A formação não está presente nos cursos do 

Programa e nem na sua formação profissional, quando a realizou. Esta leitura de mundo 

é proporcionada pelo engajamento do professor na comunidade em que atua, 

engajamento que é difícil acontecer, pois a maioria dos professores que atuam no campo 

não fazem parte destas mesmas comunidades.  

        É necessário pensar também sobre a relação da família com a escola, pois ela é 

praticamente inexistente e, neste caso, é difícil realizar um trabalho participativo se 

também os pais não têm uma construção sobre o papel da escola para a transformação 

da vida dos seus filhos e da própria sociedade. A importância da escola é uma 
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construção cultural que necessita ser enfrentada pela escola como um todo e não apenas 

pelos professores.  

          O que se pode inferir da pesquisa é que há uma necessidade de trabalhar o sentido 

e os processos da alfabetização. A pedagogia do “aprender a aprender a partir da 

experiência” não resolve os problemas da concepção tradicional de alfabetização. É 

importante apontar a importância de ter um investimento na formação dos professores, 

não para aprender a trabalhar com uma metodologia de um Programa, mas para 

trabalhar o que é alfabetização e como se alfabetiza crianças, principalmente em classes 

multisseriadas. Quando uma professora afirma que um estudante é bom em matemática 

e não sabe porque ele não consegue aprender a ler e escrever, demonstra a necessidade 

desta formação. O Estado, ao apontar as classes multisseriadas como saída para a 

escolarização das crianças do campo, através da estruturação de programas como este, 

acaba por reforçar a desqualificação do trabalho pedagógico, repassar a 

responsabilidade sobre o fracasso ou o sucesso apenas para os estudantes ou professores 

e acabam por alimentar novas exclusões. 
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ANEXO 1 

MUNICÍPIOS SERGIPANOS QUE POSSUEM O PROGRAMA ESCOLA 

ATIVA  

Município IDH Pop. 

Rural 

Escola 

Ativa 

Região 

Poço Redondo 0,536 74,4% 3 Alto Sertão 

St. Luzia do Itanhy 0,545 77,6% 1 Sul 

Brejo Grande 0,551 46,2% 4 B. S. Francisco 

Porto da Folha 0,556 62,8% 9 Alto Sertão 

Riachão do Dantas 0,556 76,4% 8 Centro Sul 

Tomar do Geru 0,563 64,2% 18 Sul 

S. Miguel do Aleixo 0,567 52,4% 3 Agreste Central 

N. Sr. Aparecida 0,567 63% 17 Agreste Central 

Monte Alegre 0,568 42,4% 8 Alto Sertão 

Gararu 0,572 75,6% 3 Alto Sertão 

Cristinápolis 0,577 50,2% 6 Sul 

Santana do S. 

Francisco  

0,579 33,9% 1 B. S. Francisco 

Canindé 0,580 44,7% 1 Alto Sertão 

N. Sra de Lourdes 0,583 47,1% 6 Alto Sertão 

Ilha da Flores 0,584 48,7% 3 B. S. Francisco 

Pacatuba 0,584 78,7% 12 B. S. Francisco 

Itabaianinha 0,590 51,7% 16 Sul 

Simão Dias 0,591 49,1% 7 Centro Sul 

Graccho Cardoso 0,594 51,0% 10 Médio Sertão 

Tobias Barreto 0,596 34,5% 8 Centro Sul 

Muribeca 0,597 54,6% 4 B. S. Francisco 

Canhoba 0,597 43,8% 6 B. S. Francisco 

Poço Verde 0,597 45,1% 13 Centro Sul 

Pinhão 0,6 41,4% 4 Agreste Central 

Frei Paulo 0,603 43,4% 6 Agreste Central 

Japoatã 0,604  9 B. S. Francisco 

Aquidabã 0,605 60,6% 15 Medio Sertão 

Indiaroba  0,606 68,6% 8 Sul 

Salgado  0,611 69,6% 7 Sul 

Lagarto 0,614 49,1% 25 Centro Sul 

Capela  0,615 40,8% 4 Leste Sergipano 

Neópolis  0,621 44,1% 9 B. S. Francisco 

Arauá 0,621  7 Sul  

São Francisco 0,629  4 B. S. Francisco 

Itaporanga 0,630 66,99% 17 Grande Aracaju 

N. Sr. Glória 0,631 35,7% 15 Alto Sertão 

Boquim  0,634 38,5% 7 Sul 

Cumbe 0,638 39,9% 4 Medio Sertão 

Areia Branca 0,644 52,6% 3 Agreste Central 

Siriri  0,645 57,8% 7 Leste Sergipano 

Macambira 0,649 61,3% 1 Agreste Central 
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Japaratuba  0,651 52,1% 5 Leste Sergipano 

Ribeirópolis 0,656 31,7% 4 Agreste Central 

Maruim 0,662 25,6%  Grande Aracaju 

Estância  0,672 15,31% 20 Sul 

Barra dos Coqueiros 0,676 15,86% 1 Grande Aracaju 

Itabaiana 0,678 24% 16 Agreste Central 

São Cristóvão 0,7 9,09% 3 Grande Aracaju 

Total: 48   368  
Fonte: INEP, IBGE e MEC 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS PROFESSORES 

 

1. CAPACITAÇÃO 

1.1 Existe um calendário de formação docente? Quem ministra? Qual a carga horária? 

Onde ocorre? É destinado algum recurso financeiro e material para os participantes? 

Quem financiava? 

1.2 Qual é a dinâmica dos encontros de capacitações (aulas expositivas, oficinas, 

estudos em grupo, etc)? Que material é usado no processo? Quem produz? Do que 

tratam os conteúdos? 

1.3 Os encontros de capacitações estabelecem a relação teoria/prática quanto ao 

desenvolvimento da metodologia? Eles ajudam na sua aplicação? 

1.4 A temática dos encontros contemplam conteúdos importantes relacionados ao 

processo ensino aprendizagem? 

 

2 ACOMPANHAMENTO 

2.1 A coordenação estadual oferece educação continuada para os professores que 

trabalham com a metodologia? Existe um cronograma de atividades? Quem 

ministra? Com que regularidade? Qual a carga horária? Onde ocorrem? É destinado 

algum recurso financeiro e material para os participantes? (Quando, onde, como, 

com quem, o quê). Caso positivo, esse material auxilia na compreensão e no estudo 

a metodologia? 

2.2 A supervisão estadual do programa acompanha a aplicação da metodologia, 

realizando visitas sistemáticas às escolas e intervindo pedagogicamente? (Quando, 

com quem, o que fazem, propõe atividades para auxiliar o seu trabalho?) 

2.3 O que são os microcentros? Como se organizam? Quando acontecem? Eles 

possibilitam um espaço para discussão dos problemas enfrentados na metodologia? 

Proporciona a troca de experiências? 

 

3 PLANEJAMENTO 

3.1 Os professores que trabalham  no Escola Ativa elaboram um plano de ação para a 

aplicabilidade da metodologia? (Quem orienta, quem participa, periodicidade, 
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conteúdos e temáticas abordadas, orientação sobre a aplicação dos componentes, 

uso do material didático-pedagógico da metodologia). 

3.2 Há recursos pedagógicos e materiais para planejar? (o que, como, quem 

disponibiliza) 

3.3 O planejamento articula os conteúdos do currículo formal da escola aos 

componentes da metodologia? Articula-se também ao cotidiano dos alunos? (como, 

o que, quando) 

 

4 APLICAÇÃO DIDÁTICA DA METODOLOGIA 

4.1 O professor trabalha com os conteúdos de ensino previstos no currículo formal da 

escola? Eles se articulam aos componentes do Programa Escola Ativa? Como se 

organiza a seqüência didática para trabalhar com os alunos de diferentes séries?  

4.2 Qual a função dos Cantinhos de Aprendizagem? Como se organizam? Qual a sua 

aplicabilidade didático-pedagógica? Os materiais dos Kits pedagógicos são usados, 

suficientes e de fácil manuseio? Eles auxiliam no aprendizado dos alunos? Eles utilizam 

com freqüência os materiais dos cantinhos? Eles participam da organização? Existe 

articulação entre os cantinhos e os guias? Os cantinhos possibilitam a relação entre a 

realidade local? Você sente dificuldade em trabalhar com o material dos cantinhos? A 

variedade do material é suficiente? Qual a sua opinião sobre os cantinhos de 

aprendizagem? 

4.3 Qual a função do Governo Estudantil? Como se organiza? Como se desenvolve a 

aplicabilidade didático-pedagógica? A participação da comunidade na gestão 

administrativa da escola é contemplada no Governo Estudantil? Ele favorece o 

desenvolvimento social dos alunos? Os planos de ação são elaborados coletivamente 

pelos comitês do GE? O GE realiza assembléia regularmente? Os instrumentos do GE 

são difíceis de ser utilizados? O GE possibilita o desenvolvimento da autonomia do 

aluno? Qual a ação do GE na sala de aula? Qual a sua opinião a respeito do Colegiado 

Estudantil?  

4.4 Qual a função dos guias de aprendizagem? Eles são usados? Como? Você usa 

também o livro didático selecionado pela Secretaria Estadual de Educação? Como ele é 

usado? Você sente dificuldade em trabalhar com a metodologia sem os guias de 
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aprendizagem? Como é a articulação dos conteúdos por séries sem o uso do guias? Na 

formação da cidadania dos alunos os conteúdos dos guias são essenciais? Sem os guias 

é possível realizar? Os guias promovem a autonomia dos alunos? Na sua opinião, para 

trabalhar com classes multisseriadas a autonomia é essencial? Os guias de 

aprendizagem possibilitam a relação entre conhecimento escolar sistematizado e 

realidade do campo? A relação de cooperação entre comunidade e escola é estimulada 

pelo currículo tal como é expresso nos guias? Caso o professor não trabalhe com os 

guias, como é feita essa relação de cooperação? A diversidade cultural é contemplada 

no currículo dos guias?como o professor trabalha com a diversidade cultural sem os 

guias? Existem preconceitos (gênero, credo, raça, social), cristalizados pela sociedade 

que são visíveis nos guias? As atividades dos guias dificultam o entendimento dos 

conteúdos?  

4.5 A escola ativa promove atividades de articulação da escola com a comunidade? 

(Quais, o que, periodicidade, como) Em relação à comunidade, o que o professor tem 

feito para aproximá-los da escola? Nas assembléias gerais realizadas com a comunidade 

são discutidas as questões pedagógicas da metodologia? Já houve alguma oficina 

realizada para os pais? Caso positivo, qual era o tema? Estava relacionado a vivencia 

dos pais? Já houve alguma palestra organizada pela escola? Caso positivo, qual era o 

tema? Há momentos reservados para atrair a comunidade para a escola, como saraus, 

bazares, apresentações teatrais? Qual? Você conhece o Calendário de produção? Caso 

positivo, como ele é organizado para integrar as atividades da metodologia? 

4.6 Como se organizam os diferentes alunos das turmas multisseriadas atendidas pela 

metodologia? (trabalho individual, coletivo, agrupamento, etc). O espaço físico da 

escola é suficiente?  

4.7 Que instrumentos são utilizados para avaliar a aprendizagem dos alunos? Quem 

elabora os instrumentos? Ocorre um processo de recuperação paralela e de promoção 

flexível? É reservado um momento para a comunidade escolar (incluindo os alunos e 

seus pais e/ou responsáveis) participarem do processo de avaliação? São informados 

sobre os conteúdos nos quais progrediram e em quais precisam estudar e avançar? 

Quando? Como? Ao final de cada módulo a recuperação paralela proposta pelo guia é 

instrumento eficaz para aprendizagem? Caso o professor não trabalhe com os guias, 

como é feita a avaliação? A avaliação processual e contínua é favorecida pelos guias? O 
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progresso do aluno e a ficha de acompanhamento é instrumento facilitador da prática do 

professor? A formação de um sujeito transformador da realidade é possibilitada pelo 

currículo expresso nos guias? A FAP do aluno é sempre utilizada? 

INSTRUMENTOS: 

Entrevistas semi-estruturadas, observação, notas de campo e fotografias. 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A DIRETORA– AMBIENTE 

FÍSICO-ESCOLAR 

A escola possui energia elétrica? 

A escola possui biblioteca? Em caso positivo, possui acervo organizado, ambiente 

agradável, arejado e iluminado? (Quando e como é usado) 

A escola possui laboratório de informática ou computador (es)?  

Estão em boas condições de uso?  

Está conectado à internet?  

Como os alunos são beneficiados pelo computador? 

A escola possui televisão, vídeo, aparelho de DVD, aparelho de som, CDs, DVDs, 

vídeos, etc?  

Os membros da comunidade escolar participam de atividades educacionais que usam 

esses recursos? (quem, quando, como, objetivos.)  

A escola possui pátio escolar e/ou espaço para ensino de práticas esportivas, culturais, 

etc? (Em caso negativo, isso implica dificuldades na execução do programa. Por quê?  

A escola possui carteiras mesas e cadeiras individuais para o professor e os alunos? 

Estão em boas condições de uso? 

A escola possui mobília escolar suficiente (estantes, armários, etc.)? Estão em boas 

condições de uso? 

Os espaços físicos das salas de aula são suficientes para o número de alunos da escola e 

satisfatórios à organização e execução da estratégia metodológica do programa Escola 

Ativa?  

Os espaços são arejados, iluminados e bem conservados fisicamente?  

A escola possui cozinha, refeitório, banheiros? Estão em boas condições de uso? 

A escola possui água filtrada ou tratada? Há filtros ou algum tipo de tratamento de água 

que permite a disponibilização de água potável a todos? Os filtros ou bebedouros estão 

em boas condições de uso?  

 

METODOLOGIA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA 

A escola recebeu alguma melhoria após a implantação do programa?  

Os materiais pedagógicos para os cantinhos de aprendizagens são renovados todos os 

anos? Caso negativo, qual foi a última renovação?  

Os guias de aprendizagens são enviados anualmente? Caso negativo, qual foi o último 

envio? 

O professor pede auxílio da direção para executar o programa e o que a direção faz para 

ajudar? Cite exemplo. 

Em relação à comunidade, o que a Direção tem feito para aproximá-los da escola?  

Nas assembléias gerais realizadas com a comunidade são discutidas as questões 

pedagógicas, financeiras e administrativas da escola?  
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Na reunião pedagógica é discutido o desenvolvimento dos alunos ou as atividades que 

os alunos desenvolvem  na escola?  

Já houve alguma oficina realizada para os pais? Caso positivo, qual era o tema? Estava 

relacionada à vivencia dos pais? 

Já houve alguma palestra organizada pela escola? Caso positivo, qual era o tema?  

Há momentos reservados para atrair a comunidade para a escola, como saraus, bazares, 

apresentações teatrais? Qual?  

Há ficha familiar dos alunos na escola, com nome, endereço, nº de irmãos, vacinas, etc.? 

Você conhece o Calendário de produção? Caso positivo, como ele é organizado para 

integrar as atividades da metodologia?  

A escola possui Projeto Político Pedagógico? Houve alguma alteração devido à 

implantação do Programa?  

Como é a participação do Colegiado Estudantil na organização da escola?  

Na sua percepção o que mudou no comportamento do aluno no Programa Escola Ativa?  

Qual a contribuição do Programa para a Escola?  

Qual a sua opinião sobre o Programa Escola Ativa?  

 

 

INSTRUMENTOS: 

Entrevistas semi-estruturadas, observação, notas de campo e fotografias 
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ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE SIGILO ÉTICO-CIENTÍFICO 

 

 

Eu, MARCIA CRISTINA DA CRUZ ARAGÃO, mestranda pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação, sob matrícula de nº 091030033, declaro para os devidos fins 

que se fizerem necessários que o uso do conteúdo das entrevistas realizadas junto à 

___________________________________________ tem a finalidade exclusiva de 

atender aos objetivos acadêmico-científicos da dissertação em construção, conforme foi 

mencionado nas orientações e nos esclarecimentos prévios e, em proteção à imagem e à 

não estigmatização dos sujeitos entrevistados, utilizaremos codinomes ao 

referenciarmos o seu conteúdo. 

 

São Cristóvão/SE, ___ de _____________ de 2010. 

 

Marcia Cristina da Cruz Aragão 

Mestranda do Núcleo de Pós-Graduação em  Educação/UFS 

Matricula nº 091030033 
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ANEXO 5 

CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

Eu, ____________________________________________________________, RG: nº 

_____________________________________, residente e domiciliada à 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

Autorizo a publicação do conteúdo da entrevista concedida à mestranda Marcia Cristina 

da Cruz Aragão, para fins acadêmico-científicos, conforme foi esclarecido na 

declaração de sigilo ético-científico, a qual me foi entregue, devidamente assinada pelo 

pesquisador. 

 

São Cristóvão, ___ de ______________ de 2010. 

 

_____________________________________________ 

Entrevistada 

 

Codinome para publicação:  ______________________ 
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ANEXO 6 

 

CONSENTIMENTO ESCLARECIDO PARA PUBLICAÇÃO DAS 

FOTOGRAFIAS 

 

Eu, ____________________________________________________________, RG: nº 

_____________________________________, residente e domiciliada à 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

Gestor (a) escolar responsável pela Escola 

______________________________________________________________________, 

no Município de São Cristóvão, autorizo a publicação das fotografias produzidas pela 

mestranda Marcia Cristina da Cruz Aragão, para fins acadêmico-científico, conforme 

foi esclarecido na declaração de uso ético-científico de fotografias como procedimento 

de pesquisa, a qual me foi entregue, devidamente assinada pelo pesquisador. 

 

 

São Cristóvão, ___ de ______________ de 2010. 
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ANEXO 7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 

 



140 
 

 


