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RESUMO 
 

Analisar os efeitos produzidos pelas políticas educacionais implementadas nas escolas 
do campo no período correspondente entre 1997 e 2010 no Estado de Sergipe é o 
principal objetivo desta Tese. A pergunta central da tese versa sobre compreender se a 
implementação dos programas do governo federal nas escolas do campo no Estado de 
Sergipe têm produzido transformações na política educacional camponesa? Se 
apresentam contradições, e se há a partir de tais programas possibilidade de superação 
do contexto educacional atual segundo os interesses dos trabalhadores do campo? Para 
análise da política de Educação do Campo no Estado de Sergipe foi identificado e 
analisado cinco programas educacionais que constituíram a Educação do Campo nos 
últimos treze anos: o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA); o Programa Pro Jovem Campo-Saberes da Terra; o Programa Educação 
nos Quilombos; o Programa Escola Ativa; e o PROCAMPO – Licenciatura em 
Educação do Campo. A pesquisa de abordagem qualitativa e multirreferencial trabalhou 
tanto com pensadores marxistas, como com pesquisadores que desenvolvem teorias 
importantes para análise da política pública no campo das ciências políticas. Os 
instrumentos de pesquisa utilizados foram: análise de documentos oficiais e dos 
conteúdos dos programas, e entrevistas com profissionais (secretários, professores, 
coordenadores) responsáveis pela implementação das políticas educacionais. Nos 
resultados encontrados destacamos que o Programa Escola Ativa era o programa de 
Educação do Campo presente em maior quantidade de municípios (mais de 90% dos 
municípios pesquisados).  O Programa Educação nos Quilombos foi o único programa 
que não foi identificado em nenhum município, mesmo nos que têm comunidades 
quilombolas como Laranjeiras, Cumbe e Poço Redondo. A maioria das escolas 
camponesas ainda funciona em prédios improvisados e em condições extremamente 
impróprias. Em termos de materiais, a maioria dos alunos camponeses conta somente 
com o livro didático adotado para as escolas da zona urbana. Excetuam-se apenas dos 
alunos dos programas Escola Ativa e Pro Jovem Campo-Saberes da Terra, que tem 
manuais próprios. A formação continuada de professores, elemento fundamental para 
garantir o sucesso da politica educativa, existia também muito pontualmente em alguns 
municípios e era completamente inexistente na maioria deles. Nessa questão havia 
sempre uma compreensão divergente entre os professores e os secretários que 
participaram da pesquisa. Em todos os municípios pesquisados o financiamento 
educacional é assumido por pessoas da gestão pública municipal que não estão 
diretamente vinculados à educação. Dos municípios que participaram dessa pesquisa e 
que formam uma amostra representativa do Estado, o(a) secretário(a) de educação é 
responsável somente pelas ações administrativas e pedagógicas, pois, as ações 
financeiras estão sob a responsabilidade das secretarias de finanças. A pesquisa 
realizada mostrou que em Sergipe a Educação do Campo enquanto política educacional 
encontra-se ainda num primeiro estágio de implementação, funcionando através de 
projetos ou programas pontuais do governo federal. 

PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas – Educação do Campo – Neoliberalismo e 
Educação. 
 

 



ABSTRACT 
 

 
 
Analyze the effects produced by the educational policies implemented in the rural 
schools in the corresponding period between 1997 and 2010 in the State of Sergipe is 
the main objective of this thesis. The central question of the thesis is about 
understanding the implementation of federal programs in the rural schools in the state of 
Sergipe have produced changes in educational policy peasant? If present contradictions, 
and there from programs such possibility of overcoming the current educational context 
in the interests of workers in the field? For policy analysis of Rural Education in the 
State of Sergipe was identified and analyzed five educational programs that formed the 
Rural Education in the last thirteen years: the National Education Program in Agrarian 
Reform (PRONERA); Program Pro-Youth Field of Knowledge land, the Program in 
Education Quilombos; Active School Program, and the PROCAMPO - Degree in 
Education Field. A qualitative study and multireferential worked with both Marxist 
thinkers, as with researchers who develop important theories for public policy analysis 
in the field of political science. The research instruments used were: analysis of official 
documents and content of the programs, and interviews with professionals (clerks, 
teachers, coordinators) responsible for the implementation of educational policies. In 
findings highlight the Active School Program was the Field Education program present 
in greater number of municipalities (more than 90% of the municipalities surveyed). 
The Education Program in Quilombo was the only program that was not identified in 
any municipality, even in those who have maroon communities like Orange, Cumbia 
and Well Redondo. Most schools peasant still works in makeshift buildings and in 
extremely inappropriate. In terms of materials, most students peasants relies only on the 
textbook adopted for urban schools. Exceptions are only for students on programs 
Active School and Youth Field Pro-Knowledge of the Earth, which has proper manuals. 
The continuing education of teachers, essential for ensuring the success of educational 
policy, there was also very timely in some counties and was completely non-existent in 
most of them. In this matter there was always a divergent understanding among teachers 
and secretaries who participated in the survey. In all municipalities surveyed 
educational funding is borne by persons of municipal public management that are not 
directly tied to education. Municipalities who participated in this research and that form 
a representative sample of the state, (a) Secretary (a) education is responsible only for 
administrative actions and pedagogical therefore financial stocks are the responsibility 
of the departments of finance. The survey showed that in the Sergipe Rural Education as 
educational policy is still in an early stage of implementation, working through specific 
projects or programs of the federal government. 
 
KEYWORDS: Public Policy - Rural Education - Education and Neoliberalism. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN 

 
 
 
Analizar los efectos producidos por las políticas educativas implementadas en las 
escuelas rurales en el mismo período entre 1997 y 2010 en el Estado de Sergipe es el 
objetivo principal de esta tesis. La cuestión central de la tesis es sobre la comprensión 
de la aplicación de los programas federales en las escuelas rurales en el estado de 
Sergipe han producido cambios en la política educativa campesina? Si está presente 
contradicciones, y de programas como posibilidad de superar el contexto educativo 
actual en los intereses de los trabajadores del campo? Para el análisis de la política de 
Educación Rural en el Estado de Sergipe se identificó y analizó cinco programas 
educativos que formaron la educación rural en los últimos trece años: el Programa 
Nacional de Educación en la Reforma Agraria (PRONERA); Programa PROJOVEM 
Campo- Conocimiento de la Tierra, el Programa de Educación en quilombos, Programa 
Escuela Activa y el PROCAMPO - Licenciatura en Campo de la Educación. Un estudio 
cualitativo y multirreferencial trabajaron con ambos pensadores marxistas, como con 
investigadores que desarrollan teorías importantes para el análisis de las políticas 
públicas en el campo de la ciencia política. Los instrumentos de investigación utilizados 
fueron: análisis de documentos oficiales y el contenido de los programas, y las 
entrevistas con los profesionales (empleados, profesores, coordinadores) responsables 
de la aplicación de las políticas educativas. En conclusión destacan el Programa Escuela 
Activa fue el programa de Educación de campo presente en mayor número de 
municipios (más de 90% de los municipios encuestados). El Programa de Educación en 
el Quilombo era el único programa que no fue identificado en cualquier municipio, 
incluso en aquellos que tienen comunidades de cimarrones como Orange, Cumbia y 
Bienestar Redondo. La mayoría de las escuelas campesinas todavía trabaja en edificios 
improvisados y extremadamente inapropiado. En cuanto a los materiales, la mayoría de 
los estudiantes campesinos sólo cuenta en el libro de texto adoptado por las escuelas de 
la zona urbana. Las excepciones son solamente para estudiantes de programas de 
Escuela Activa y Campo Juvenil Pro-Conocimiento de la Tierra, que cuenta con 
manuales adecuados. La formación permanente de los profesores, esencial para 
garantizar el éxito de la política educativa, también fue muy oportuno en algunos 
condados y era totalmente inexistente en la mayoría de ellos. En este asunto, siempre 
había una comprensión divergente entre los maestros y secretarios que participaron en la 
encuesta. En todos los municipios de financiamiento de la educación encuestados está a 
cargo de personas de la administración pública municipal que no están directamente 
vinculados a la educación. Los municipios que participaron en esta investigación y que 
forman una muestra representativa del estado, (a) Secretario (a) de educación sólo es 
responsable de los actos administrativos y las acciones pedagógicas tanto financieros 
son responsabilidad de los departamentos de finanzas. La encuesta mostró que en la 
Educación Rural Sergipe como la política educativa se encuentra todavía en una fase 
inicial de aplicación, a través de proyectos o programas del gobierno federal específicos. 
PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas - Educación Rural - Educación y 
neoliberalismo. 
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1- INTRODUÇÃO 

A educação escolar brasileira, direito de todos os cidadãos, ainda não é uma 

realidade para muitos/as brasileiros/as. Isto se confirma quando analisamos o índice de 

analfabetismo existente no país que, conforme dados do Censo Demográfico de 2010 

(IBGE), alcança um percentual de 9,02% da população com mais de dez anos de idade, 

correspondendo a, aproximadamente, 14.612.183 pessoas, as quais afirmam não ter 

condições de escrever um bilhete ou anotar um recado.  

O estado de Sergipe – menor estado da federação, mesmo apresentando uma 

redução de mais de 6% em relação ao censo de 2000, ainda apresenta um índice de 

analfabetismo bastante elevado no Estado: 

Sergipe atualmente conta com 278.221 pessoas de 15 anos ou mais de 
idade que não sabem ler ou escrever, representando um percentual de 
18,4%. Apesar da taxa ser elevada, comparando o censo de 2000 com 
o de 2010, nota-se uma queda de 6,9% nesse percentual. Em 2000, 
Sergipe apresentava 25,32% de sua população analfabeta (SEPLAG, 
2012, p.1). 

 

Na zona rural os índices nacionais de analfabetismo são elevados considerando 

seu quantitativo populacional com o da zona urbana. Segundo o mesmo Censo 

Demográfico, 9,4 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever vivem em áreas 

urbanas e 5,2 moram em zonas rurais.  As condições de funcionamento e a formação 

dos professores eram também mais precárias que as da zona urbana.  

As escolas rurais apresentavam características físicas muito diferenciadas em 

termos de recursos disponíveis. Considerando o número de salas de aula como um 

indicador do tamanho da escola, nas escolas urbanas, 75% daquelas que ofereciam o 

ensino fundamental tinham mais de cinco salas de aula. Para as escolas localizadas na 

zona rural, o perfil era diferente, 94% tinham menos do que cinco salas de aula. Se 

tomássemos como referência a formação dos professores do ensino fundamental da 

zona rural, observaríamos que, conforme dados do MEC/INEP (2004), apenas 9% 

apresentava formação superior, enquanto que na zona urbana, o contingente 

representava 38% dos docentes. 
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          De acordo com Andrade e Di Pierro (2004), o analfabetismo adulto atinge três em 

cada 10 jovens ou adultos da zona rural, sendo justificativa para tal situação, fatores 

básicos como falta de transporte escolar e ausência de escolas nas comunidades rurais. 

As autoras apontam que 

Embora já se tenham passado mais de três décadas de vigência da lei 
que ampliou a duração do Ensino Fundamental para oito anos, a típica 
escola rural brasileira é ainda aquela instalação precária e 
improvisada, isolada e de difícil acesso, mantida pelo governo 
municipal, que oferece apenas o primeiro segmento do Ensino 
Fundamental em classes multisseriadas unidocentes, regidas por 
professoras mal remuneradas e pouco qualificadas, cuja prática 
pedagógica é orientada por referenciais curriculares, de tempo e 
espaço de aprendizagem descolados do contexto e da cultura do 
campo (ANDRADE, DI PIERRO, 2004, p. 19-20). 

 

 No tocante ao aumento da duração do ensino fundamental para nove anos, os 

problemas apenas se avolumam em relação às condições da educação. Os alunos do 

campo são os que apresentam maior déficit de defasagem idade/série, isto é, em geral 

esses discentes ingressam mais tarde e saem mais cedo do processo educativo.  

Nesse contexto, não se pode perder de vista a adequação dos calendários, 

currículos e metodologias aos contextos cíclicos e culturais nos quais se dá o processo 

educativo, a fim de que se promova o sucesso dos estudantes. A legislação vigente1 

determina que tais condições sejam garantidas aos estudantes do campo, mas, segundo 

Andrade e Di Pierro (2004): 

A existência de um marco jurídico adequado não foi suficiente para 
impulsionar políticas públicas específicas. Oscilando entre o descaso e 
o desconhecimento da problemática, as políticas educacionais não têm 
enfrentado a questão da diversidade sociocultural das populações do 
campo, onde convivem identidades plurais (...) restringindo-se a fazer 
face aos problemas do acesso e isolamento, a política educacional para 
a zona rural, quando existe, consiste na nucleação de unidades 
escolares e na provisão de transporte para escolas urbanas, onde as 
crianças do campo não se identificam com as bases culturais dos 
currículos e, com frequência, são vítimas de discriminação, vivendo 
dolorosas experiências de fracasso e exclusão que corroem sua 
autoconfiança na capacidade de aprendizagem (ANDRADE, DI 
PIERRO, 2004, p. 20-21). 

 

                                                 
1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), e as Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo (2002). 
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   A negação de políticas públicas para as populações do campo é histórica e está 

associada a um quadro de exclusão amplo não restrito apenas à educação. Ainda que a 

sociedade brasileira tenha fortalecido uma concepção de campo como espaço de atraso, 

de falta de conhecimento, ele se constitui como um lugar de luta social, “vida, trabalho, 

cultura e resistência, em cujo seio organizações civis engajadas em projetos de 

desenvolvimento rural com justiça social desenvolvem propostas pedagógicas 

inovadoras” (ANDRADE, DI PIERRO, 2004, p. 21).  

          Na segunda metade da década de 1990, as políticas públicas (estatais) de 

educação presentes nas escolas da zona rural não demonstravam preocupação com a 

reorganização nem com a especificidade do campo brasileiro, como também não 

garantia o direito a uma educação que possibilitasse o resgate da identidade dos sujeitos 

do campo bem como uma nova forma de organização e intervenção social.  

Mesmo que tivesse garantido destaque à educação da zona rural na legislação 

educacional, na prática, não se efetivava a relação escola e campo. A escola não estava 

articulada à vida camponesa, era uma escola que estava no campo, mas com as fortes 

marcas do urbano. Não havia, ao menos aparentemente, nada que pudesse ser 

identificado como marcas de uma educação planejada e organizada para as 

especificidades daquele meio rural. 

Sabe-se, ainda, que nas últimas décadas os movimentos sociais e organizações 

não governamentais do campo desenvolveram projetos sociais em locais onde não se 

vislumbravam, até então, ações do poder público2. Entre as iniciativas educacionais 

podemos citar o(a): ANARA, CARITAS BRASILEIRA, CEFFA’s, CONTAG, 

FETRAF, CUT, MAB, MST, MEB, RESAB, AMPLA, ASCOPAN3. 

                                                 
2 Considerando que políticas públicas podem ser desenvolvidas também no âmbito da sociedade civil 
organizada através de organizações não governamentais, movimentos sociais e sindicais. E a educação 
desenvolvida no campo pelos movimentos sociais, nesse período, objetivava o oposto da estatal.  
3 ANARA – Associação Nacional pela Reforma Agrária; CEFFA’s – Centros Familiares de Formação em 
Alternância; CONTAG – Confederação dos Trabalhadores na Agricultura; FETRAF – Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura Familiar; CUT – Central Única dos Trabalhadores; MAB – Movimento dos 
Atingidos por Barragens; MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; MEB – Movimento 
de Educação de Base; RESAB – Rede de Educação do Semi-árido Brasileiro; AMPLA – Associação dos 
Moradores do Povoado Ladeirinhas “A”; e ASCOPAN – Associação Comunitária Padre Nestor em 
Japoatã/SE. 
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A propagação de iniciativas educacionais se configura como um espaço de 

demonstração de diferentes concepções educativas e de propostas pedagógicas, assim 

como de produção teórica sobre a Educação do Campo. Estas organizações têm 

apresentado avaliações positivas nos processos de escolarização que realizam, além de 

apresentarem propostas pedagógicas e organizações curriculares coerentes e adequadas 

aos tempos e espaços da vida cotidiana das pessoas do campo.  

Há ainda um intenso envolvimento destas organizações e movimentos com a 

formação docente continuada e de monitores responsáveis pela condução das propostas 

pedagógicas, o que se diferencia significativamente dos processos formativos 

convencionais.  

Vale destacar que a escola pública deve ser o espaço privilegiado da luta pela 

democratização do conhecimento, a esfera da sua socialização e produção, porém, não é 

o único. É preciso reconhecer e compreender as práticas educacionais que os próprios 

movimentos sociais desenvolvem de forma auto-gestionária. As escolas dos sindicatos e 

a importante experiência pedagógica do Movimento dos Sem Terra (MST) são 

excelentes exemplos de práticas alternativas e, também, da necessidade de ampliar o 

horizonte da nossa concepção acerca da educação pública para além da escola estatal. 

Na década de 1990, principalmente a partir de 1995, foi estruturado um conjunto 

de propostas educacionais implementadas no meio rural paralelamente à reorganização 

da política educacional brasileira. Programas e projetos voltados para a ação pedagógica 

ou para a formação de docente foram se constituindo como alternativa à educação no 

meio rural, a exemplo do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 

PRONERA, da Escola Ativa e, mais recentemente, do PROCAMPO, da Educação nos 

Quilombos, e do Projovem Campo – Saberes da Terra.  

          O Estado de Sergipe tem uma trajetória de luta por terra e por educação há muitas 

décadas. No entanto é a partir de 1995 que essa luta se intensifica no campo, pois, há 

um movimento de ocupação por terra pelos movimentos sociais e sindicais, articulado a 

um movimento nacional pela reforma agrária.  

Nas duas últimas décadas do século passado, os movimentos sociais do campo 

em Sergipe começaram a exigir tanto dos municípios e do Estado, quanto das 

universidades, a inclusão dos trabalhadores(as) nos processos formais de educação. Essa 

demanda se dá pela quantidade de assentamentos criados e pela redefinição dos 
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territórios no estado, que produziram uma série de ações, as quais vêm alterando a 

definição das políticas públicas em educação, bem como a concepção sobre o ato de 

construção participativa destas políticas.  

O PRONERA é um exemplo disso por se configurar como um programa que, 

desde sua criação, tem uma gestão tripartite composta por membros do governo federal, 

das universidades e dos movimentos sociais. 

Desde então, o Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe 

vem desenvolvendo ações que visam ao fortalecimento dessa política, quer seja na 

execução de cursos de alfabetização de Jovens e Adultos (1995-2000), na formação de 

professores (2000-2008), no desenvolvimento de pesquisas, na participação em 

Comissão e comitês Nacional e Estadual, ou no desenvolvimento de convênios 

nacionais e internacionais.  

Entre os anos de 2003 e 2005, o Grupo de Pesquisa Educação e Movimentos 

Sociais/UFS desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de analisar em que medida, 

entre os anos de 1995 e 2002, os projetos desenvolvidos em áreas de reforma agrária por 

universidades, movimentos sociais e sindicais, e pelo governo federal, contribuíram 

para uma definição ou reorganização de algumas políticas públicas de educação no 

estado de Sergipe, desde quando as políticas de educação que vinham ocorrendo no 

campo, até então, sinalizavam cada vez mais para a confirmação da expulsão dos 

trabalhadores e de seus filhos, haja vista, a maior referência nos projetos educacionais e 

nas suas formas de financiamento ter sido sempre a cidade como o lugar ideal onde 

todos deveriam viver. 

Mais de uma década depois, algumas perguntas se fazem pertinentes quanto à 

visibilidade ou invisibilidade das escolas do Campo, a saber: Que efeitos podem ser 

observados nas escolas do campo, resultado das políticas implementadas nos últimos 

treze anos?  As políticas públicas implementadas têm contribuído para um 

fortalecimento da escola do campo?  Tem garantido a construção e potenciação da 

identidade dos povos do campo? Que avanços podem ser constatados?  Que impactos 

podem ser identificados?  

Partimos de entendimento de que essas questões precisam ser investigadas para 

que possamos avaliar tais políticas, tendo em vista a proposição de ações ou 

intervenções que objetivem garantir o direito universal a uma educação de qualidade 
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social aos sujeitos do campo. Nesse sentido, elaboramos como questão de pesquisa a 

seguinte pergunta: A implementação dos programas do governo federal nas escolas 

do campo no Estado de Sergipe têm produzido transformações na política 

educacional camponesa? Apresentam contradições? Há a partir de tais programas 

possibilidade de superação do contexto educacional atual segundo os interesses dos 

trabalhadores do campo?  

Para responder essa questão, elencamos como Objetivo Geral analisar as 

transformações e contradições nas políticas educacionais implementadas nas escolas do 

campo no período correspondente entre 1997 e 2010, no Estado de Sergipe. No que 

tange aos Objetivos Específicos, temos: 

● Mapear e analisar os principais programas educacionais em desenvolvimento nas 

escolas do campo sergipano, buscando compreender de que forma esses programas têm 

contribuído para a potenciação ou invisibilidade das escolas; 

● Discutir as contradições do contexto político, econômico e cultural – nacional e local 

– quando da implementação e desenvolvimento dos programas nas escolas do campo; 

● Identificar a existência de uma politica de educação do campo produzida pelo 

desenvolvimento de programas educacionais específicos para a população camponesa.  

            A problemática estudada nesta pesquisa não é nova. Diversos estudos na área de 

análise de políticas educacionais podem constatar isto. Entretanto, tais estudos 

focalizam majoritariamente as políticas educacionais do meio urbano em detrimento das 

políticas de Educação do Campo, que carecem de análise. Um exemplo desta carência 

pode ser sentido na reunião do GT Políticas Públicas, de 2008, no qual o Grupo de 

Pesquisa Movimentos Sociais e Educação foi convidado para contribuir na discussão 

sobre as políticas do campo, visto que ainda são poucos os estudos sobre a educação do 

campo e, principalmente, sobre as políticas públicas.  

          Numa pesquisa bibliográfica realizada sobre o conteúdo de teses e dissertações 

defendidas no período entre 1987 e 2007 sobre Educação e Movimentos Sem Terra, 

Souza (2010) identificou a existência de 196 trabalhos defendidos, sendo 150 

dissertações de mestrado e 46 teses de doutorado. Há, ainda, 34 trabalhos defendidos 

entre 2008 e 2010, dos quais 25 são dissertações de mestrado, e 9 são teses de 

doutorado.  
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Ainda consoante Souza (2010), os temas que mais se destacam são: organização 

do trabalho pedagógico e projeto político pedagógico; formação de professores; prática 

educativa; PRONERA e Educação de Jovens e Adultos; educação e escola no contexto 

do MST; consciência de classe, identidade, trabalho e educação; e educação do campo 

como política pública. 

          Os trabalhos de mestrado de Mota (2008), Meneses (2009) e Silva (2009) 

analisam questões relacionadas à Educação do Campo sergipano, mas têm como foco 

central aspectos específicos dessa educação, a exemplo do currículo, da formação 

docente e do papel que a mulher desempenha na educação nos espaços de reforma 

agrária. Nenhum deles trata, especificamente, da política educacional, nem dos efeitos 

produzidos por ela.  

Este último é, particularmente, o meu interesse de pesquisa, portanto, acredito 

que o trabalho em tela poderá trazer contribuições para a Política de Educação 

sergipana, especificamente para a educação do campo, sobre o qual, até a presente data, 

não despontou nenhum trabalho na vertente apontada. 

          A tese em questão está organizada da seguinte forma: uma introdução, na qual 

apresentamos a problemática e os objetivos da pesquisa, a trajetória e a aproximação 

com o tema; a abordagem e os instrumentos metodológicos adotados no 

desenvolvimento da pesquisa; o universo que compõe o campo de pesquisa no âmbito 

estadual; bem como os cinco capítulos e as considerações finais. 

         No capítulo dois abordamos os conceitos e definições sobre politica pública. 

Apresentamos alguns conceitos sobre modelos, tipos e formas de política pública, 

buscamos compreender o papel que o Estado ocupa nesse cenário, como ele atua ou 

como torna-se ausente para garantir interesses de grupos sociais específicos. No capítulo 

em tela, refletimos, ainda, sobre efeitos e influências externas na política educacional 

brasileira.  

          No capítulo três contextualizamos o momento político no qual a sociedade 

brasileira, através dos movimentos sociais, inicia um processo de recontextualização da 

educação rural que desencadeia na proposta de Educação do Campo. Abordamos 

especificamente os contextos sociais e políticos dos governos Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), e Luiz Inácio da Silva (Lula) – governos nos quais a Educação do 

Campo se concretizou. 
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          O capítulo quatro apresenta a Educação do Campo através, principalmente, dos 

principais programas identificados como de Educação do Campo. São cinco programas 

trabalhados nesse capítulo: o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 

PRONERA, o Programa Escola Ativa, o Programa PROCAMPO, o Programa Educação 

nos Quilombos, e o Programa Projovem Campo-Saberes da Terra. 

          No capítulo cinco analisamos a Educação do campo no Estado de Sergipe, 

apresentando um recorte da conjuntura verificada em cada município que participou da 

pesquisa. No capítulo em questão procuramos identificar o nível de implementação da 

Educação do Campo como política educativa, e os desafios e potencialidades que cada 

município tem agregado.  

Por último, nas considerações finais, destacamos aspectos, características e 

ações que estão sendo executadas ou que poderão garantir à população camponesa uma 

educação de qualidade. Emitimos opiniões e fizemos sugestões que acreditamos 

pertinentes no sentido de promover alguma alteração da realidade da Educação do 

Campo que identificamos no decorrer dessa pesquisa. 

1.1. APROXIMAÇÃO COM O TEMA DE PESQUISA 

          A educação é um dos elementos importantes no desenvolvimento de um país, 

principalmente daqueles com enormes disparidades sociais, como é o caso do Brasil. O 

perverso processo de globalização tem restringido cada vez mais o acesso a postos de 

trabalho.  

As transformações no mundo do trabalho e as crises do sistema capitalista têm 

produzido alterações na vida dos trabalhadores(as), que os(as) obriga a submeter-se a 

situações de exploração nunca antes imaginadas na luta pela sobrevivência. As 

exigências para o trabalhador são cada vez mais desumanas (escolarização nos níveis 

mais elevados, domínio das tecnologias mais avançadas) além das exigências de 

múltiplas habilidades que permite ao sistema submeter o trabalhador às condições de 

trabalho mais indignas e exploratórias possíveis.  

Em realidade, há uma crise mundial vinculada ao sistema capitalista, e na 

medida em que as contradições inerentes a esse sistema se manifestam, impactam em 

todo o mundo as suas consequências, tais como mais exploração, desemprego, dívidas 

públicas, entre outros.  
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          A educação é direcionada aos interesses do mercado, deixando de ser uma 

experiência que forme o ser humano em sua totalidade. O ideal seria que os avanços 

tecnológicos, as pesquisas de ponta, a automação, e a expansão do uso de métodos 

digitais (também na agricultura, com ganhos amplos de produtividade), pudessem 

acelerar o crescimento da economia mundial e reverter-se em ganhos para o trabalhador. 

Entretanto, não é isso que se observa, pois, as regressões ambientais coexistem com o 

decréscimo do Produto Interno Bruto (PIB) dos países capitalistas industrializados. O 

que vem ocorrendo no campo brasileiro, é o aumento da produtividade por processos de 

alto desenvolvimento tecnológico e pela expulsão do(as) trabalhadores(as). 

          Como professora atenta às questões sociais, como esta acima mencionada, e por 

possuir um sentimento de compromisso com a necessidade da mudança e transformação 

social, optou pela Educação do Campo como questão relevante de pesquisa. Nossa 

primeira aproximação com o tema foi quando, em 1994, cursando o 2º ano do Curso de 

Pedagogia, tomamos conhecimento da existência de um projeto de Alfabetização de 

pessoas Jovens e Adultas, desenvolvido pelo Departamento de Educação da 

Universidade Federal de Sergipe, destinado à alfabetização de seus funcionários.  

          Após conhecer o projeto, trabalhei como voluntária, experiência esta que muito 

me marcou, pois, além de aguçar minhas inquietações, aumentou meu desejo não só de 

compreender melhor a problemática da Alfabetização de Jovens e Adultos, como 

também de envolver-me num trabalho que me possibilitasse a intervenção na tentativa 

de superação do analfabetismo, ação que começo a desenvolver também com crianças, 

agora como professora do sistema oficial de educação do estado.  

Devido à importância e aos resultados do referido projeto, o Movimento Sem 

Terra (MST) convidou a equipe do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização 

(NEPA), que coordenava o projeto de alfabetização com os funcionários da 

Universidade, para elaborar um projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos, a ser 

desenvolvido nos acampamentos e assentamentos de Reforma Agrária do Estado de 

Sergipe. 

          Através do desenvolvimento deste projeto vários questionamentos foram 

levantados, principalmente, os trazidos pelos monitores e monitoras (alfabetizadores e 

alfabetizadoras dos assentamentos). Entre eles, destacavam-se as questões curriculares 

referentes, principalmente, às unidades de medida presentes naquelas comunidades, que, 
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por serem diferentes das unidades padrão, apresentavam obstáculos na sala de aula para 

os jovens que ensinavam no Projeto e que diziam não se sentirem suficientemente 

seguros em seu manejo.  

Nasceu, nesse momento, o projeto de estudo para o mestrado, pois, estava 

interessada em compreender e analisar o currículo que era trabalhado nas escolas do 

campo, mais especificamente, nas escolas localizadas nos assentamentos de reforma 

agrária. 

          No decorrer do mestrado, além das questões curriculares, objeto da minha 

pesquisa, outras questões começaram a me incomodar. Comecei a observar que a escola 

não estabelecia relação alguma com a comunidade, uma vez que 

A escola que observei nos assentamentos era uma escola que não se 
articula à vida camponesa, é uma escola que está nos assentamentos, 
mas com as fortes marcas do urbano. Não havia, ao menos 
aparentemente, nada que pudesse ser identificado como marcas de 
uma educação planejada e organizada para as especificidades daquele 
meio rural (SANTOS, 2005, p. 73).  

          A pesquisa realizada no mestrado me mostrou que, além do silenciamento do 

conhecimento cultural no currículo escolar, parecia haver também uma ausência de 

propostas educativas, pensadas e implementadas, considerando as especificidades 

daqueles territórios – os assentamentos de reforma agrária.  

Abria-se, então, outro campo de estudo a ser investigado: analisar se aquela 

situação de precariedade da educação, vivenciada pelas escolas, se restringia apenas aos 

assentamentos, ou se se constituía numa realidade que diz respeito à oferta de educação 

pública à população camponesa de modo geral.  

          Começo a me questionar sobre que educação tem sido garantida à população 

camponesa, e em que medida os programas e projetos de educação do campo, que 

figuram no universo educativo sergipano desde 1996, como o “projeto de alfabetização 

de jovens e adultos dos assentamentos de reforma agrária” (NEPA, 1996), tem se 

constituído em alternativa educativa na consolidação de políticas educacionais de 

Educação do Campo. Meu olhar voltou-se, então, para a política educacional que tem 

sido ofertada à população camponesa no Estado de Sergipe nos últimos treze anos. 
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1.2. PROCESSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

          Esse tópico tem como objetivo apresentar a parte empírica da pesquisa, 

descrevendo os territórios estudados, e examinando os procedimentos e instrumentos 

metodológicos que nos possibilitou analisar a política de Educação do Campo em 

Sergipe. O corpus da pesquisa foi constituído de dois momentos distintos: a análise dos 

documentos relacionados aos programas que constituem a proposta de Educação do 

Campo, e a realização de entrevistas com os atores dessa Educação.  

          A pesquisa de abordagem qualitativa e multirreferencial utilizou como referência 

métodos que permitiram a análise crítica dos efeitos das políticas públicas na vida das 

pessoas, e sobre o trabalho docente, como aqueles propostos por Oliveira (2007) e 

Gentili (2001).  

Realizou-se uma articulação entre as leituras sobre os aspectos macro da política 

de Educação do Campo e os conflitos e mediações por ocasião de sua implementação, 

em que as políticas públicas são ressignificadas, reapropriadas ou rejeitadas. 

Trabalhamos tanto com pensadores marxistas, como com pesquisadores que 

desenvolvem teorias importantes para análise da política pública, utilizando, para tanto, 

referenciais cognitivos, normativos e instrumentais (JOBERT e MULLER, 1987). 

Dos pensadores marxistas, interessou-nos analisar as políticas a partir do seu 

desenvolvimento, incluindo as contradições inerentes a uma sociedade capitalista, isso, 

para entender de que modo os programas se estruturam a partir dos conflitos e dos 

consensos que ocorrem permanentemente entre Estado e Movimentos Sociais, e os 

quais nos ajuda a compreender o real pensado.  

Marx nos diz que, para tanto, se faz necessário considerar o conjunto de relações 

que produzem o real para compreendê-lo, esse é um processo complexo, pois,  

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, e 
por isso, é a unidade do diverso. Aparece no pensamento como 
processo de síntese, como resultado, e não como ponto de partida, 
embora seja o verdadeiro ponto de partida, e, portanto, também, o 
ponto de partida da intuição e da representação. No primeiro caso, a 
representação plena é volatilizada numa determinação abstrata; no 
segundo caso, as determinações abstratas conduzem à reprodução do 
concreto pela via do pensamento (MARX, 1999, p. 39). 
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Logo, analisar políticas públicas no contexto educacional requer atenção com a 

identificação do real, para que não incorramos em análises equivocadas. Dessa forma, 

consideramos diversos aspectos constituidores da política educacional, para que 

pudéssemos produzir uma análise condizente com a realidade . 

Na perspectiva de Jobert (1989), Muller (1985) e Azevedo (2001), a dimensão 

cognitiva vinculada às representações sociais dos fazedores da política; a dimensão 

instrumental, que inclui as instituições, princípios, normas, critérios e demais 

instrumentos da política; e a dimensão normativa, que irá expressar relações entre as 

políticas, os valores e as práticas culturais e sociais prevalecentes, compuseram parte do 

referencial utilizado para a análise das políticas de educação do campo.  

           A pesquisa foi constituída, principalmente, pelos programas e projetos voltados 

para a referida educação, tanto na escolarização como na formação de professores. Os 

instrumentos de pesquisa foram utilizados considerando as dimensões acima referidas: 

Análise dos documentos oficiais e dos conteúdos dos programas em âmbito nacional e 

local; entrevistas com representantes dos programas no âmbito de elaboração das 

políticas - SECAD/MEC, SEED/SE, Coordenadores dos Movimentos Sociais (MST/ 

CONTAG), professores das escolas municipais, secretários de educação dos sistemas 

municipais, e coordenadores de núcleos de educação do campo. 

No primeiro momento, mapeou-se cinco programas, e analisou-se a abrangência 

e a demanda atendida.  Já o segundo momento – o das entrevistas, foi dividido em 

quatro etapas: na primeira, entrevistamos três representantes da Educação do Campo no 

âmbito nacional, e os responsáveis pela concretização da demanda dos movimentos em 

ação governamental (os programas identificados como de Educação do Campo).  

Na segunda etapa, entrevistamos dois dos quatro representantes pela 

implementação das ações oficiais de Educação do Campo no âmbito estadual. Na 

terceira e quarta etapas, utilizamos a divisão territorial da secretaria de planejamento do 

governo estadual (oito territórios) para definir a representatividade da pesquisa.  

Foram escolhidos dois municípios em cada território para compor o campo de 

pesquisa no âmbito local/municipal, totalizando dezesseis (16) municípios. Foram 

realizadas entrevistas com Secretários (as) de Educação, coordenadores municipais da 

educação do campo, diretores de escolas, e professores que atuam nas escolas do 

campo.  
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A escolha dos municípios que compuseram o campo desta pesquisa obedeceu 

somente o critério de acessibilidade aos responsáveis pela Educação do Campo. No 

processo de definição sobre quais municípios participariam da pesquisa, muitos foram 

substituídos pelo fator do (a) secretário(a) de educação não aceitar falar sobre o assunto, 

nem permitir que contatássemos professores daquele município.  

Em outros municípios, apesar de conseguirmos o contato com os diretores e 

docentes escolares, na maior parte deles, apenas o secretário concedeu entrevista, 

alegando não haver necessidade de “falar com os professores” porque ele (a) já havia 

falado tudo. Portanto, na análise da Educação do Campo no Estado de Sergipe 

predomina majoritariamente a fala dos gestores das secretarias de educação. Nesse 

contexto, tem-se 12 secretários de educação, 16 professores/diretores escolares, e 2 

coordenadores de educação do campo, entrevistados nos municípios sergipanos. As 

entrevistas foram realizadas no decorrer dos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 

2011. 

          O instrumento metodológico “entrevista” não foi utilizado como uma simples 

técnica de coleta de dados. Ao fazer uso desse procedimento, não estávamos 

interessadas em garantir a “pureza” das informações coletadas, desconsiderando a 

subjetividade das informações e nossa interferência como pesquisadora. 

Concebemos a entrevista, tal como a compreende Silveira (2002), como um jogo 

no qual as pessoas envolvidas (entrevistados e entrevistadora) ocupam lugares 

diferentes, têm objetivos também diferenciados, mas, na realização da entrevista todos 

exercem seu poder, ou seja, mesmo que aparentemente quem entrevista conduza as 

perguntas para seus objetivos de pesquisa, quem é entrevistado também determina o que 

vai ser dito sobre o que lhe foi perguntado, ou seja, seleciona a sua fala a partir do que 

considera importante ser expresso, ser conhecido por seus entrevistadores, muitas vezes 

respondendo o que imagina que seu/sua entrevistador(a) quer ouvir. Sobretudo, durante 

a realização das entrevistas com os gestores das políticas de educação do campo tornou-

se bastante evidente tal seleção. 

Ainda com base em Silveira (2002, p. 134) procuramos, nas entrevistas que 

realizamos, ocupar o lugar de “provocador de outras verdades, outras histórias, outras 

lógicas”, compreendendo que teríamos de alguns de nossos entrevistados e entrevistadas 

“verdades maquiadas” e que, ao analisar suas falas, o faríamos ancoradas em um 
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conjunto de referências que nos possibilitariam interpretá-las de determinada forma que 

nos permitisse compreender a Educação do Campo naquele município, considerando os 

avanços e desafios enfrentados na construção da política educativa.  

 

1.3. O CAMPO DE PESQUISA 

          O Estado de Sergipe está localizado na região nordeste do Brasil. É o menor 

Estado da Federação, com 75 (setenta e cinco municípios), ocupando uma área de 

21.918,354 km², com uma população que totaliza 2.068.031 pessoas. Destas, 1.520.243 

pessoas vivem na zona urbana e 547.788 vivem na zona rural4.  

Sergipe possui uma extensa costa litorânea e tem no turismo uma fonte relevante 

da economia. Sua base econômica constitui-se principalmente da agricultura. É um 

importante produtor nacional de laranja, coco e cana-de-açúcar, contando também com 

uma grande produção de petróleo. 

           Destaca-se, ainda, pela variedade de seu artesanato em barro e palha, e pelos 

bordados, que são a base econômica de alguns municípios, espalhados pelo estado. De 

acordo com Lima (2008), as principais atividades econômicas do estado de Sergipe que 

se destacam, podem ser classificadas da seguinte forma: agronegócios, minério químico, 

turismo, atividades tradicionais, e atividades emergentes.  

 

1.3.1. Os Territórios Sergipanos5 

          Em 2008, foi criada pelo Governo do Estado de Sergipe a política de território, na 

qual o estado ficou dividido em oito territórios. A justificativa para tal definição, visto 

que já existe outras divisões do Estado (IBGE, Movimentos Sociais, entre outros), foi a 

de que os territórios garantiam, com a participação da sociedade civil, uma maior 

organização das demandas e de inclusão social nas políticas públicas. Além das críticas, 

nesta pesquisa tem-se o dever de analisar, a partir do conceito de território, o que vem 

ocorrendo em Sergipe, bem como o que é definido e realizado pelos territórios, e como 

o eles têm sido eixo articulador das políticas estaduais.  

                                                 
4 Fonte: IBGE/PNAD, Censo, 2010. 
5 Todas as tabelas expostas neste capítulo são de Lima (2008). 
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          Como referido anteriormente, nossa opção de demarcação do campo empírico 

da pesquisa, foi uma amostra de dois municípios em cada território sergipano. A 

implantação dos territórios tem como principal objetivo servir de base para a 

promoção do desenvolvimento equitativo entre as regiões do Estado. A compreensão 

sobre territorialização teve como referência os conceitos de território. Conforme o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o território é 

Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 
multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, 
a cultura, a política e as instituições – e uma população com grupos 
sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 
externamente por meio de processos específicos, onde se pode 
distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão 
social, cultural e territorial. (MDA, 2008). 

 

          Segundo Lima (2011), nessa concepção do termo “território” está implícita 

uma construção social em que são observadas as condições naturais, sociais, 

econômicas, entre outras. Essas condições geram, a partir do processo histórico, um 

sentimento de pertencimento coletivo dos atores sociais ao território, formando a 

identidade territorial. Para Lima (2011), 

Balizado pelo estandarte da sustentabilidade do desenvolvimento, o 
modelo de desenvolvimento territorial, propositadamente, articula um 
discurso que escamoteia a busca do desvendamento da teia de 
relações engendrantes do sistema exploratório do capital. Palavras 
como: gestão social dos territórios, empoderamento da sociedade civil 
e apoio à organização dos pequenos produtores soam como um vento 
refrescante no deserto vazio de emancipação (LIMA, 2011, p. 28). 

 

         A implantação dos territórios no Estado de Sergipe, iniciada em 2007, considerou 

as diversas dimensões que influenciam o desenvolvimento como: produção, 

concentração fundiária, renda, finanças públicas, demográficas, educação, 

vulnerabilidade, vegetação, geologia, pedologia, hidrografia, capital social e cultura.  

 A partir das demandas identificadas, e considerando os diversos aspectos 

econômicos, sociais e geoambientais, foram instituídos oito territórios no estado de 

Sergipe: Agreste Sergipano,  Alto Sertão Sergipano, Baixo São Francisco Sergipano, 

Centro-Sul Sergipano, Grande Aracaju, Leste Sergipano, Médio Sertão Sergipano, e Sul 

Sergipano. 
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         É importante ressaltar que os critérios adotados pelo governo do Estado, quando 

da implantação dos territórios, priorizaram os aspectos econômicos geradores de lucro 

ao grande capital. Os aspectos considerados para efeito de definição dos territórios 

tinham como foco central apenas o desenvolvimento econômico, desconsiderando, por 

exemplo, a potencialidade da agricultura familiar nas diversas regiões do Estado. A 

instituição dos territórios sergipanos foi efetivada utilizando como base apenas a visão 

governamental sem considerar outras análises e outras definições territoriais existentes 

no Estado. 

1.3.1.1Território da Grande Aracaju  

            Os nove municípios que compõem esse território são: Aracaju, Barra dos 

Coqueiros, Itaporanga d'Ajuda, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, 

Riachuelo, Santo Amaro das Brotas, e São Cristóvão. 

A maior parte da população sergipana está concentrada no território da Grande 

Aracaju. Está aqui também, a maior parte das atividades econômicas e da renda do 

Estado, em que a agricultura tem baixo peso na composição de seu PIB e conta com 

uma forte presença da indústria extrativo-mineral.  

O território da Grande Aracaju, em 2005, era responsável por 56,1% do PIB 

sergipano, com o setor de serviços responsável por 60,1% do produto do território. 

Detém uma área de 2187,4 km2, tendo uma participação de 10% da área estadual. A 

população, de acordo com a contagem populacional do IBGE, em 2007, era de 847.941 

habitantes, representando 43,7% da população do estado. Um aspecto importante a ser 

considerado neste território diz respeito à utilização das terras, pois, 

Houve uma inversão entre a representatividade das áreas destinadas 
às lavouras permanentes e das destinadas às pastagens, entre 
1996 e 2006, pois, em 1996, as pastagens detinham 56,1% das terras 
e as lavouras permanentes apenas 21,2%. A cultura da cana-de-açúcar 
teve um crescimento muito significativo, tanto em termos de área 
plantada, quanto na representatividade do valor de produção, 
enquanto que o coco seguiu o caminho inverso, tendo perdas de 
participação consideráveis (LIMA, 2008, p. 59-60) 

 

          O destaque nesse território é o município de Itaporanga D’Ajuda, que apresenta, 

conforme dados do IBGE (2007), uma população rural (66,99%) muito superior à 

urbana (33,01%), além de apresentar as taxas de analfabetismo mais altas do território: 
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17,1% para faixa etária entre 10 e 15 anos de idade, e 34,9% para a faixa etária a partir 

dos 15 anos. 

1.3.1.2-Território do Baixo São Francisco 

          O Território do Baixo São Francisco é composto por 14 municípios, sendo eles: 

Amparo de São Francisco; Brejo Grande; Canhoba; Cedro de São João; Ilha das 

Flores; Japoatã; Malhada dos Bois; Muribeca; Neópolis; Pacatuba; Propriá, Santana do 

São Francisco, São Francisco e Telha.  

Entre esses municípios, apenas quatro apresentam a população rural maior que a 

urbana, a saber: Telha (59,99%), Pacatuba (78,07), Japoatã (69,65%) e Muribeca 

(54,62%). Os municípios de maior população urbana do território em questão são: 

Cedro de S. João (92,18%), São Francisco (89,64%), Propriá (85,56%) e Amparo de S. 

Francisco (66,09). Os demais municípios possuem uma diferença pequena entre a 

população rural e urbana. 

          O Território do Baixo São Francisco conta com uma área de 1967,4 km2. Com 

participação de 9% da área estadual, apresenta concentração da terra e um setor 

industrial incipiente. A população, de acordo com a contagem populacional do IBGE, 

em 2007, era de 120.730 habitantes, representando 6,2% da população do estado. O 

Baixo São Francisco detém 3,9% do PIB sergipano, sendo o setor de serviços 

responsável por 62,9% do seu produto. 

          Segundo dados do censo agropecuário 2006, entre as culturas temporárias, além 

do tradicional arroz, destacaram-se, nesse ano, a cana-de-açúcar e a mandioca. Já, 

entre as culturas permanentes a mais importante, com quase 30% da área plantada em 

2006, era o coco-da-baía.   

          No Território do Baixo São Francisco, a maior parte das terras (cerca de 66,4%) 

era utilizada para pastagens, enquanto as lavouras temporárias computavam apenas 

13,8%6. Apesar de haver uma queda na área plantada da mandioca entre 1994 e 

2002, entre 2002 e 2006 houve uma inversão desse quadro, tendo, a área destinada 

à cultura, um crescimento significativo, passando de 3.855 para 6.2507.  

Os municípios que compõem o território em tela têm ainda taxas de 

                                                 
6 Ver tabela em anexo. 
7 Ver tabela em anexo. 
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analfabetismo muito elevadas. As maiores taxas de analfabetismo estão em Japoatã 

(20,2% e 37,7%) e Pacatuba (24,5% e 37,4%). Por sua vez, o município de Brejo 

Grande possui uma taxa de analfabetismo alta (25,5% e 37%), sendo o município que 

apresenta um dos IDH mais baixos do território (com cerca de 0,56%). 

1.3.1.3 -Território do Leste Sergipano 

          Esse território é constituído por 9 municípios, sendo eles: Capela, Carmópolis, 

Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba, Pirambu,  Rosário do Catete, Santa 

Rosa de Lima e Siriri. 

No Território do Leste Sergipano predomina o uso das terras como pasto para 

o gado de corte. Há também grande concentração de recursos minerais, com 

destaque para “salgema, potássio, calcário, petróleo e gás natural. Os royalties de 

gás e petróleo têm grande relevância para a economia do território” (LIMA, 2008, 

p.72). O Leste Sergipano ocupa uma área de 1.497,4 km2, que representa 6,8% da 

área estadual e tem uma população de 93.204 habitantes, representando 4,8% da 

população estadual. 

Quanto à utilização das terras, em 2006, Lima (2008, p. 73) aponta que mais de 

60% delas eram utilizadas para as pastagens, seguida das lavouras permanentes, que 

apresentaram um crescimento significativo entre 1996 e 2006, tanto em termos 

absolutos, quanto relativos, passando de 8.922 para 12.508 hectares, tendo uma 

representatividade na utilização das terras, de 15,5%, em 2006, contra apenas 7,8%, 

em 19968. Entre as culturas permanentes, merece destaque o coco-da-baía, que apesar 

de ter perdido participação, se manteve como a cultura permanente mais importante 

do território9.  

No Leste Sergipano somente quatro municípios possuem uma população rural 

maior que a urbana. São os municípios de Siriri (57,89%), General Maynard (55,39%), 

Japaratuba (52,18%) e Divina Pastora (51,09%). Já os municípios de Capela, Pirambu e 

Santa Rosa de Lima apresentam uma diferença pequena entre a população rural e 

urbana. Por outro lado, os municípios de Carmópolis (81,09%) e Rosário do Catete 

(79,05) se sobressaem devido ao fato de apresentarem uma população urbana muito 

superior à rural.  

                                                 
8  Ver tabela em anexo. 
9  Ver tabela em anexo. 
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Quanto ao analfabetismo, as maiores taxas estão nos municípios de Santa Rosa 

de Lima (36,4%) e Capela (35,9%). Jesus (2012) afirma que os demais apresentam taxas 

de analfabetismo, entre indivíduos com 15 anos de idade ou mais, superiores a 20%. 

1.3.1.4 - Território Sul Sergipano 

          O Território Sul Sergipano é formado por 11 municípios. São eles: Arauá, 

Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Pedrinhas, Salgado, Santa 

Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e Umbaúba. Esse território tem uma população de 

241.292 habitantes, representando 12,4% da população estadual, além disso, está 

localizado numa área de 3.131 km2.  

Dos 11 municípios que compõem o território, 7 têm população rural maior que a 

urbana. Santa Luzia do Itanhy, Salgado e Tomar do Geru possuem mais de 60% da 

população rural, sendo que Santa Luzia chega a 77,63%. A maioria das terras do 

território sul sergipano eram utilizadas como pasto. Já as lavouras permanentes 

ocupavam mais ou menos 40% das terras cultiváveis.  

No período entre 1994 e 2006, as lavouras permanentes quase dobraram sua 

participação no território e saltaram de 55,5 mil para 137,9 mil hectares10. A 

produção da laranja é a principal cultura, sendo responsável por mais de 57,7% da área 

plantada e por 76,7% do valor da produção agrícola do território. 

Segundo Jesus (2012), o município de Santa Luzia do Itanhy se destaca no 

território por apresentar as maiores taxas de analfabetismo (45,2% da população de 15 

anos ou mais), e o menor IDH (0,545). Já os demais municípios deste território 

apresentam uma média de analfabetismo em torno de 36,2%, para indivíduos a partir de 

15 anos de idade. 

1.3.1.5 -Território do Alto Sertão Sergipano 

          O território do Alto Sertão é formado por 7  municípios, são eles: Canindé de 

São Francisco, Gararu, Monte Alegre  de  Sergipe,  Nossa  Senhora  da  Glória,  Nossa 

Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha. 

O Território do Alto Sertão Sergipano tem como características principais os 

cultivos temporários, a pastagem, e a pecuária leiteira. Está localizado a noroeste do 

                                                 
10  Ver tabela em anexo. 
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Estado e, conforme Lima (2008), detém uma área de 4.908 km2, tendo uma 

participação de 22,4% da área estadual. As tabelas 9 e 10 mostram a utilização das 

terras cultiváveis e as principais culturas do território. 

          Dos 7 municípios do citado território, 3 possuem uma população rural maior que 

a urbana. Entre eles, Gararu e Poço Redondo são os que apresentam mais de 70% da 

população rural, seguidos de Porto da Folha (62,82%). Todos os municípios deste 

território que possuem a população rural maior que a urbana, apresentam os índices 

mais baixos de desenvolvimento humano dentro do território. 

Quanto à taxa de analfabetismo, Jesus (2012) aponta o município de Poço 

Redondo como aquele que apresenta a maior taxa do território (28,2% na faixa etária 

de 10 a 15 anos e 46,9% na faixa etária a partir de 15 anos). Seguindo Poço Redondo, 

há Monte Alegre (com, respectivamente, 23,8% e 41,7%), e Gararu (com 23,9% e 

40,9%). 

1.3.1.6 -Território do Médio Sertão Sergipano 

          O território é formado por 6 municípios, a saber: Aquidabã, Cumbe, Feira Nova, 

Graccho Cardoso, Itabi e Nossa Senhora das Dores. Nesse território há predominância 

da população rural, e uma significativa participação da agricultura em seu PIB. Além 

disso, o Médio Sertão Sergipano detém uma área de 1582,5 km2, tendo uma 

participação de 7,2% da área estadual.  

Quanto à sua população, em 2007 havia 62.644 habitantes, representando 3,2% 

da população estadual, e em dez anos, a distribuição das terras cultiváveis permaneceu 

inalterada, como mostra a tabela 11. No que tange às principais culturas do território em 

tela, verificar a tabela 12. 

          Os municípios do Médio Sertão Sergipano tem uma população urbana que está 

entre 50% e 66,70% da população rural. De acordo com Jesus (2012), somente 

Aquidabã (60,69%) e Graccho Cardoso (51,02%) apresentam população rural maior que 

a urbana. Além disso, esses municípios também apresentam uma alta taxa de 

analfabetismo, porém, quem de destaca é o município de Itabi (com 22,1% para 

indivíduos entre 10 e 15 anos, e 39,2% para aqueles acima de 15 anos). 
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Itabi apresenta quase metade de sua população na área rural (46,5%), no entanto, 

o IDH mais baixo no território está presente nos municípios mais rurais, a saber: 

Graccho Cardoso (0,594) e Aquidabã (0,605). 

1.3.1.7 -Território do Agreste Central Sergipano 

          Este território é composto por 14 municípios, sendo eles: Areia Branca, Campo 

do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa 

Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos, e São Miguel 

do Aleixo. Entre eles, 9 têm uma população rural maior que a urbana, com destaque 

para os municípios de Nossa Senhora Aparecida, com uma população rural de 63,9%; e 

Macambira, com 61,3%. Os demais apresentam cerca de 50%.  

O Território do Agreste Central Sergipano é marcado pela presença de 

pequenas indústrias de Cerâmicas e de Material de transporte e se destaca por ser o 

principal distribuidor de produtos hortifrutigranjeiros do Estado. Está localizado no 

centro-noroeste  do Estado, e detém uma área de 3.123,2 km2, tendo uma 

participação de 14,3% da área estadual. Conforme Lima (2008), a  população, 

em 2007, era de 222.197 habitantes, representando 11,5% da população do Estado. 

          Nos últimos dez anos houve um aumento da utilização das terras para o cultivo 

de lavouras, tanto temporárias, quanto permanentes, enquanto que as pastagens 

sofreram uma redução considerável em sua participação. Já as matas e florestas 

permaneceram relativamente estáveis11.  

Consoante Jesus (2012, p. 7), as taxas de analfabetismo nessa região são muito 

altas. Para indivíduos entre 10 e 15 anos de idade e acima dos 15 anos tem-se, 

respectivamente, para “Nossa Senhora Aparecida 20,7% e 47,4%; para Carira, 22,1% e 

44,1%; em São Miguel do Aleixo 16,2% e 41,5%; e em Pinhão 19,9% e 41,1%. A 

menor taxa de analfabetismo está em Itabaiana (11,9% e 29,9%)”. 

1.3.1.8 -Território do Centro Sul Sergipano 

Este território é composto por 5  municípios, sendo eles: Lagarto, Poço 

Verde, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias Barreto. Destes, quatro tem população 

rural superior à urbana e o município que mais se destaca é o de Tobias Barreto com 

uma população rural de 65,41%. Os demais têm pouca diferença entre a população rural 

                                                 
11  Ver tabela em anexo. 
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e urbana. 

O Território do Centro-Sul Sergipano tem a predominância das pastagens, 

principalmente, para o rebanho bovino e para a policultura: laranja, maracujá, abacaxi, 

abóbora, milho, feijão e mandioca. Além disso, esse território tem uma 

importante participação no setor de confecções do Estado.  

O Centro Sul Sergipano detém uma área de 3520,9 km2, tendo uma participação 

de 16,1% da área estadual e população de 213.492 habitantes, representando 11% da 

população do Estado. Todas as formas de utilização das terras do território apresentaram 

crescimento em suas áreas, principalmente, as lavouras temporárias, que tiveram um 

crescimento superior a 100%12.  

Nesse território, as taxas de analfabetismo também são bastante elevadas, e o 

município de Riachão do Dantas apresenta a maior taxa entre todos os municípios do 

território (21,6% na faixa etária de 10 a 15 anos e 41,2% na faixa etária a partir de 15 

anos). 

Não se configura como objetivo dessa pesquisa analisar o potencial econômico 

do Estado, ao contrário, nosso foco é a Educação do Campo. Todavia, consideramos 

importante uma contextualização ampla do campo de pesquisa, visto que a partir do 

contexto econômico/produtivo podemos compreender algumas presenças e ausências no 

que diz respeito as políticas públicas, especialmente, as de educação. Nesse sentido, 

consideramos importante acrescentar alguns dados sobre analfabetismo, haja vista, 

atualmente o letramento poder ser considerado como um importante instrumento de 

empoderamento.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Ver tabela em anexo. 
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2 - POLITICAS PÚBLICAS: ÁREA DE ESTUDO, CONCEITOS E 

INFLUÊNCIAS 

          No debate sobre a educação escolar, diversos são os aspectos que produzem rico 

material para as defesas mais críticas ou mais consensuais sobre qual lugar e papel a 

educação ocupa na sociedade contemporânea. No que se refere à elaboração e 

implementação das políticas educacionais, algumas questões têm produzido vasto 

debate, não somente sobre se determinadas ações educacionais podem receber status de 

política pública, como também sobre a que versa a respeito do nível de interferência 

internacional ou de preservação dos aspectos tradicionais que a educação atual 

apresenta.  

          Nesse capítulo, iniciamos as reflexões acerca de alguns conceitos sobre modelos, 

tipos e formas de política pública, buscando compreender, nesse universo conceitual, os 

modelos que mais se adéquam à pesquisa que estamos desenvolvendo, como também os 

efeitos que têm se evidenciado na educação do campo – resultado das interferências 

internacionais na política educativa brasileira. Para tanto, fazemos em linhas gerais uma 

breve revisão dos principais conceitos na área de políticas pública, trazendo, a partir de 

nossa compreensão, alguns autores que discutem sobre os processos de 

internacionalização da educação e efeitos na educação do campo. Em seguida, trazemos, 

ainda, uma sucinta apresentação do papel do Estado nas políticas públicas. 

2.1. UM NOVO CAMPO DE ESTUDO: POLÍTICA PÚBLICA 

          A área do conhecimento identificado como Política Pública, ganha nova 

importância no cenário social a partir de 1980, com novas conceituações, formas de 

elaboração, normas, instrumentos, entre outros. Na literatura da área, podemos 

identificar alguns fatores que são considerados como preponderantes para a 

consolidação da área de políticas públicas no cenário dos países em desenvolvimento.  

Podemos destacar, por exemplo, a necessidade de enxugamento do Estado como 

um importante elemento potencializador da área de políticas públicas. A dificuldade dos 

governos, especialmente na América Latina, em programar políticas públicas que 

“impulsionem o desenvolvimento econômico e promovam a inclusão social de grande 

parte da sua população” (Souza, 2006, p.6), é outro exemplo de fatores motivadores do 
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ressurgimento da área de políticas públicas como campo de conhecimento 

imprescindível. 

O estudo em políticas públicas reincide de forma diferenciada nos Estados 

Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, a área de política pública aparece nas 

disciplinas acadêmicas, sem vincular-se às teorias do Estado. Nesse contexto, os estudos 

concentram foco diretamente nas ações dos governos. Na Europa, ao contrário, a área de 

políticas públicas surge em consequência de trabalhos teóricos explicativos sobre o 

papel do Estado e dos governos, visto que, 

O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação dos 
estudos sobre políticas públicas é o de que, em democracias estáveis, 
aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser (a) 
formulado cientificamente e (b) analisado por pesquisadores 
independentes (SOUZA, 2007, p. 67). 

 

         Conforme Souza (2007), o estudo dos aspectos relacionados ao campo das 

políticas públicas nos Estados Unidos da América tem como trajetória três caminhos. O 

primeiro adota como objeto de estudo as instituições, por entender serem elas 

imprescindíveis para conter “a tirania e as paixões inerentes a natureza humana” 

(SOUZA, 2007. p. 22). Outro caminho entendia que para se promover o “bom governo” 

era necessário focar nas organizações locais à medida que estas são portadoras de uma 

“virtude cívica” e tal fator favorece ações nesse sentido.  

Por seu turno, o terceiro caminho é o das políticas públicas “como um ramo da 

ciência política” que busca compreender as decisões dos governos. Esse terceiro 

caminho surge estimulado por contextos sociais específicos como a guerra fria, pois, se 

buscava controlar a guerra racionalmente e enfrentar suas consequências.  

        No âmbito da ciência política existem três grandes abordagens que têm assumido 

cada vez mais relevância na área de análise de políticas públicas: a policy analysis13, o 

neo-institucionalismo, e a análise de estilos políticos. Há, ainda, a avaliação de políticas 

que, em alguns momentos, tem sido contemplada como sinônimo de análise. Não se 

configura como pretensão desta pesquisa adentrar no âmbito dessa discussão, mas, se 

faz necessário enfatizar que nossa opção é pela policy analysis, por acreditarmos ser 

essa abordagem a mais adequada para responder nossas questões de pesquisa. 

                                                 
13 Análise de Políticas (tradução livre). 
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A Policy Analysis é uma das principais vertentes na área de análise de políticas 

públicas. Ela é constituída por um conjunto de termos que são de fundamental 

importância para as pesquisas nessa área. Os primeiros e mais utilizados são os termos 

em inglês: policy, politics e polity. Consoante Frey,  

A dimensão institucional polity se refere à ordem do sistema político, 
delineada pelo sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema 
político-administrativo; no quadro da dimensão processual politics 
tem-se em vista o processo político, frequentemente de caráter 
conflituoso, no que diz respeito à imposição de objetivos, aos 
conteúdos e às decisões de distribuição; a dimensão material policy 
refere-se aos conteúdos concretos, isto é, à configuração dos 
programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo material 
das decisões políticas(FREY, 2000, p. 216 -217). 

 

          O próprio autor nos adverte da necessidade de olhar e utilizar essas dimensões em 

sua amplitude e interdependentes entre si, sob pena de se produzir análises inadequadas 

e reducionistas, e de desconsiderar o âmbito dinâmico e conflituoso que fundamenta a 

política publica.  

Por exemplo, no caso da educação do campo, objeto de nossa análise, podemos 

definir o governo e os movimentos sociais como polity; os programas que se intitulam 

de educação do campo como politics; e os referenciais, e materiais pedagógicos, como 

livros, cadernos, entre outros, como policy.  

Para análise dessa engrenagem é necessário que todas as três dimensões sejam 

consideradas, haja vista, qualquer tentativa de isolamento ou desconsideração de uma 

delas possivelmente implicar em perdas e análises equivocadas que não condizem com a 

realidade e/ou com a configuração da política em questão. 

          Na abordagem policy analysis três categorias tem sido consideradas como 

relevantes, são elas: a policy networks, policy arena, e policy cycle. A Policy networks 

se constitui em formas de exercício político que comporta atores de espaços sociais 

diferentes, ou seja, tanto os atores estatais como os representantes sociais convergem na 

defesa dos interesses (recursos, regulamentações, normatizações) de uma determinada 

política.  

Algumas das características apresentadas pela policy networks nos faz enxergar 

elementos que coadunam com o processo brasileiro que ganhou força, na década de 

1990, na defesa por educação para a população camponesa, que passa a ser conhecido 
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como Educação do campo14. A policy networks representa importante instrumento para 

a analise de políticas públicas, principalmente, no que diz respeito às questões 

relacionadas aos conflitos e coalizões nos processos políticos. Vejamos o que Frey fala 

sobre isso: 

Para a análise de políticas públicas, as policy networks' ou issue 
networks' são de grande importância, sobretudo enquanto fatores dos 
processos de conflito e de coalizão na vida político-administrativa. Foi 
observado, no caso da realidade política das democracias mais 
consolidadas, que os membros de tais policy networks costumam 
rivalizar-se, mas acabam criando laços internos de solidariedade, o 
que lhes possibilita se defender e agir contra os outros policy networks 
considerados concorrentes (FREY, 2000, p. 222).   

 

          A categoria Policy Arena, diz respeito a processos de satisfação, insatisfação, 

frustração, e expectativas, que as pessoas atribuem a determinada política. A policy 

arena lida, ainda, com conflitos e consensos nas diversas áreas políticas de acordo com 

sua classificação em: distributiva – apresenta baixo grau de conflitos e beneficiam 

grande número de destinatários; redistributiva – caracterizada por deslocamento e 

desvio de recursos, direitos e outros, geralmente produzem muita polarização e 

conflitos. 

Regulatória – prioriza fundamentalmente os aspectos legalizados ou proibitivos 

dos marcos legais. Pode atender tanto a interesses restritos como amplos. Segundo Frey 

(2000), os conflitos são moldados a partir da configuração das políticas. Finalmente, 

Constitutiva ou Estruturadora – funcionam como eixo sob o qual as demais políticas 

de movimentam. Para Frey, 

A política estruturadora diz respeito à própria esfera da política e suas 
instituições condicionantes (polity') - refere-se à criação e modelação 
de novas instituições, à modificação do sistema de governo ou do 
sistema eleitoral, à determinação e configuração dos processos de 
negociação, de cooperação e de consulta entre os atores políticos. A 
distinção entre política estruturadora e política sócio-regulatória é 
particularmente importante em relação aos efeitos nos processos de 
conflito e de consenso, os quais são de peculiar interesse para a policy 
analysis (FREY, 2000, p. 224). 

 

                                                 
14 O movimento por educação do campo surge no seio dos movimentos sociais camponeses e exigem do 
poder público constituído a criação de uma política educacional que garantisse a especificidade cultural e 
identitária da população do campo com ações como: deliberação de recursos financeiros para o aluno do 
campo, criação de diretrizes curriculares e estruturais das escolas camponesas, entre outros.  
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          Independentemente das dificuldades em classificar processos políticos ou a 

diversidade de arenas políticas é importante considerar que “existe uma inter-relação 

entre a percepção de uma policy por parte das pessoas afetadas e a estrutura da arena 

política” (FREY, 2000, P. 226).  

          Outra categoria fundamental da policy analysis é o policy Cycle, que atua no 

sentido de garantir que possamos identificar/monitorar tanto a fase de elaboração como 

de implementação das políticas públicas. O policy cycle se constitui em diversas fases 

parciais que, de acordo com Frey (2000), 

As várias fases correspondem a uma sequencia de elementos do processo 
político-administrativo e podem ser investigadas no que diz respeito às 
constelações de poder, às redes políticas e sociais e às práticas político-
administrativas que se encontram tipicamente em cada fase (FREY, 2000, p. 
226). 

 

O policy cycle também tem como principais fases “percepção e definição de 

problema, agenda-setting, elaboração de programas e decisão, implementação de 

políticas, avaliação e correção de ação” (FREY, 2000, p. 226). 

          A segunda abordagem que tem grande abrangência na área da ciência política, o 

neo-institucionalismo, o qual adota como questão central na análise de processos 

políticos, o papel das instituições. Os neo-institucionalistas atribuem às instituições 

“importância primordial para explicar o êxito ou o fracasso das políticas adotadas” 

(Frey, 2000, p. 230). Também compreendem que para garantir êxito num determinado 

sistema político-administrativo é necessário um bom desenho institucional, ou seja, 

instituições estáveis que possam atuar estrategicamente em sua máxima função 

regulatória, pois, à medida que 

As instituições ordenam as redes de relações sociais, regulam a 
distribuição de gratificações e posições sociais pela definição de metas 
e da determinação e destinação de recursos, e finalmente, sendo elas 
intermediadas por valores, representam a índole espiritual da 
sociedade como um todo (FREY, 2000, p. 231).  

 

          Considero importante ressaltar que o habitat originário da abordagem neo-

institucionalista são os países desenvolvidos economicamente, com sistemas políticos e 

instituições estabilizadas e consolidadas. Os resultados positivos conseguidos em 

cenários dessa natureza podem não se confirmar, por exemplo, nos países em 
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desenvolvimento como aqueles presentes na América Latina, na qual o Brasil se inclui. 

Nesse sentido é interessante refletir cuidadosamente a relevância dessa abordagem 

quando se tratar de analisar processos políticos dos países em desenvolvimento. 

          Como o neo-institucionalismo, a terceira abordagem na área da ciência política 

que vem ganhando importância é a análise de estilos políticos. Essa abordagem tem sua 

centralidade no campo da política ou politics. Um de seus elementos principais é a 

comparação entre culturas políticas. A análise de estilos políticos está interessada em 

observar os padrões de comportamento político, os aspectos culturais, as atitudes dos 

atores políticos como instrumentos para analisar os processos políticos implementados.  

          Na prática, essa abordagem pode ser percebida nos países em desenvolvimento 

que vivem em permanentes processos de transformação e conflitos quando atores 

políticos conseguem alterar padrões de comportamento políticos previamente definidos.  

No caso brasileiro podemos exemplificar observando algumas das alterações em 

termos de participação da população no desenvolvimento de algumas políticas sociais, 

como a Educação e a Saúde, que a partir da ultima década do século XX, passam a 

contar com novos instrumentos de participação como os conselhos, fóruns, entre outros, 

nos quais os representantes da sociedade civil participam basicamente como fiscais da 

implementação das políticas desse setor. Frey identifica dois objetivos que considera 

principais da análise de estilos políticos, são eles: 

Em primeiro lugar, trata-se de investigar possíveis fatores que podem ter 
levado a consolidação de um certo estilo de política empiricamente 
observado; nesse caso o estilo político é considerado uma variável 
dependente... das estruturas sociais e econômicas, da composição étnica da 
população, das estruturas tradicionais dos sistemas partidário e associativo, 
das condições institucionais em geral e da importância atribuída aos 
subsistemas dentro do sistema global....em segundo lugar, o estilo político 
pode ser considerado uma variável independente. Nesse caso coloca-se 
primeiro plano a questão de como programas podem ser influenciados por 
estilos políticos concretos (FREY, 2000, 239).   

 

          A análise de estilos políticos contribui com a policy analysis no sentido de poder 

auxiliar no exame das políticas setoriais que constituem os sistemas formais e informais 

nos aspectos ligados aos valores, normatizações, entre outros. Acreditamos termos 

evidenciado, na conceituação das três abordagens, as limitações que elas carregam ao se 

limitarem em focalizar suas análises apenas em aspectos das políticas públicas. Como 

foi visto, a Policy analysis centra-se no conteúdo das políticas (policy); neo-
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institucionalismo, na dimensão institucional (polity); e a análise de estilos políticos, na 

dimensão processual (politics). 

          Para análise de políticas publicas no cenário brasileiro, país em desenvolvimento, 

com sistemas e instituições políticos fragilizados e em permanente processo de 

transformação e alteração de padrões e prioridade, julgamos ser de imprescindível 

considerar as três abordagens como elementos relevantes para analisar os processos e 

sistemas políticos. 

Contudo, não se perdeu de vista que as três abordagens, ao centralizarem seus 

olhares em aspectos diferentes entre si, se conjugadas, dão ao pesquisador(a) condições 

para produzir análises mais completas sobre as políticas públicas que apresentam 

características tão especificas como as brasileiras. Nesse sentido, as três abordagens se 

revelam como fundamentais para auxiliar na análise que nos propusemos a realizar 

acerca da política de Educação do Campo no estado de Sergipe. 

           Ainda no bojo das conceituações/definições, faz-se necessário pensar sobre o 

conceito de políticas públicas e apontar que estamos adotando o termo “políticas 

públicas” na concepção Cavalcanti, para quem a 

Política pública é um curso de ação ou inação, escolhido por 
autoridades públicas para focalizar um problema, que é expressado no 
corpo das leis, regulamentos, decisões e ações de governo. A politica 
pública está relacionada com as intensões que determinam as ações de 
um governo; com o que o governo escolhe fazer ou não fazer; com as 
decisões que têm como objetivo implementar programas para alcançar 
metas em uma determinada sociedade; com a luta de interesses entre o 
governo e sociedade; ou ainda, com atividades de governo, 
desenvolvidas por agentes públicos ou não, que têm uma influência na 
vida de cidadãos (CAVALCANTI, 2009, p. 4). 

 

Vale ressaltar que adotamos essa concepção, mas sem perder de vista que 

“política pública” ainda é um conceito ambivalente que, até o momento, não foi 

enquadrado numa única forma de se fazer compreender. Há certos aspectos que estão 

presentes em quase todas as formas de compreensão do termo, como “ações e tomada 

de decisões” (CAVALCANTI, 2009, p. 3). Não há, na área das ciências políticas, um 

conceito fechado ou único que contemple o termo.  

Alguns conceitos são mais utilizados, a exemplo de Mead (1995), que define 

política pública como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à 
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luz de grandes questões públicas. Para Lynn (1980) e Souza (2007), ela é compreendida 

como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Outro 

conceito abrangente e que parece identificado com a política pública que analisamos é o 

defendido por Souza, diz ela: 

Política pública como campo do conhecimento que busca, ao mesmo 
tempo, colocar o ‘governo em ação’ e/ou analisar essa ação e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. A 
formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que 
governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 
eleitorais em programas e ações, que produzirão resultados ou 
mudanças no mundo real (SOUZA, 2007, p. 69) 

 

          Este conceito de política pública contribui para uma compreensão dos elementos 

que produzem a Educação do Campo, por isso, consideramos adequado para nossa 

análise. Souza (2007), apresenta ainda outros tipos de importantes políticas públicas, a 

exemplo do “ciclo da política pública”, que entende a política pública como um ciclo 

deliberativo. Esse modelo é constituído por um processo dinâmico distribuído em vários 

estágios, tendo como foco central a definição de agenda que permite o questionamento 

sobre a escolha de determinada agenda política em detrimento de outra. 

          Outro tipo apresentado pela autora é o modelo “garbage can15”. Para os 

defensores desse tipo de política, existem muitos problemas e poucas soluções para eles, 

e as organizações operam com ideias inconsistentes num processo de tentativa e erro. 

Ou seja, “o modelo advoga que soluções procuram por problemas. As escolhas é que 

compõem um garbage can, no qual vários tipos de problemas e soluções são colocados 

pelos participantes a medida que aparecem” (SOUZA, 2007, p. 75) 

          O “Arenas Sociais” é outro tipo de politica que atua a partir do problema 

estabelecido e da conclusão da comunidade de que algo precisa ser feito para resolvê-lo. 

Somente a partir desse diagnóstico, os atores políticos que representam os governos 

passam a selecionar questões consideradas importantes em detrimento das de pouca 

importância.  

 Destacamos o tipo “Modelos Influenciados pelo Gerencialismo e pelo Ajuste 

Fiscal”, que entendemos trazer contribuições à nossa análise. Este tipo de política 

pública tem como objetivo principal a eficiência das políticas públicas, seguido da 

                                                 
15 Lata de lixo (tradução livre). 
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importância de credibilidade e delegação das políticas às instituições com o mínimo de 

independência política. Influenciados por este modelo há uma tendência de adotar 

políticas de caráter participativo  

Impulsionadas, por um lado, pelas propostas dos organismos 
multilaterais e, por outro, por mandamentos constitucionais e pelos 
compromissos assumidos por alguns partidos políticos, várias 
experiências foram implementadas visando à inserção de grupos 
sociais e/ou de interesses na formulação e acompanhamento de 
políticas públicas, principalmente nas políticas sociais (SOUZA, 2007, 
p. 79-80) 

 

          Neste modelo, percebemos grande semelhança não só com os processos que 

constituíram a Educação do Campo como uma área específica da educação brasileira, 

mas também com todos os instrumentos dos quais a sociedade tem feito uso para 

consolidação desta educação como uma política pública eficaz e eficiente no que diz 

respeito a produzir os benefícios esperados pela população camponesa.  

          Para o movimento “Por uma Educação do Campo”, o termo politicas públicas é 

compreendido como o “Estado em Ação” – conforme conceito elaborado por Gobert e 

Muller (1987) apud Hofling (2001, p. 31). Essa compreensão de políticas públicas 

refere-se à ação de implementação de projetos de governo através do Estado. Molina 

(2012) explicita essa compreensão de políticas públicas no dicionário de Educação do 

Campo afirmando que 

Elas traduzem formas de agir do Estado, mediante programas que 
objetivam dar materialidade aos direitos constitucionais. Entre os 
direitos constitucionais que se materializam por meio das políticas 
públicas, estão principalmente os direitos sociais, definidos no artigo 
6º da Constituição Federal brasileira de 1988: educação, saúde, 
trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 
maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Pelo fato de 
as políticas públicas serem formas de atuação do Estado para garantir 
os direitos sociais, elas também são denominadas, muitas vezes, 
políticas sociais (MOLINA, 2012, p. 588). 

 

Entretanto, Hofling (2001) amplia essa compreensão quando detalha sua visão 

sobre as políticas públicas e a relação com o Estado, defendendo que  

As políticas públicas são aqui compreendidas como de 
responsabilidade do Estado – quanto à implementação e manutenção a 
partir de um processo de tomada de decisões que envolve órgãos 
públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados 
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à politica implementada. Neste sentido, políticas públicas não podem 
ser reduzidas a políticas estatais (HOFLING, 2001, p. 31). 

 

Na citação acima visualizamos a aproximação entre o tipo de política pública 

“Modelos Influenciados pelo Gerencialismo e pelo Ajuste Fiscal” e a concepção do 

“Estado em ação”, adotado pelo Movimento por uma Educação do Campo, sobretudo, 

no que diz respeito à participação dos diferentes agentes sociais na política pública e 

não apenas os organismos estatais. 

 

2.2. ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Os anos 90 são marcados pela consolidação da política neoliberal que propõe, 

entre muitas de suas estratégias, uma reorganização profunda no sistema educacional 

brasileiro, objetivando atender aos interesses do capital internacional. Desse modo, a 

educação deste período é concebida obedecendo aos mesmos critérios do capital, assim 

como afirmam Gentili (2002), Ianni (2001), entre outros. 

          A sociedade brasileira tem se constituído, ao longo da sua história, como uma 

sociedade marcada por profundas desigualdades sociais, por ter como um dos 

fundamentos da sua existência, a base patrimonial e a burocracia necessária para 

garantir os direitos de uma minoria em detrimento da maioria. Com este traço de 

desigualdade, a sociedade brasileira chegou à contemporaneidade com fortes marcas de 

injustiça social e revela um estado controlador e regulador que convive pacificamente 

com problemáticas como o analfabetismo, a fome, a violência rural e urbana, entre 

outras. 

          O aparente contexto caótico é propício, ou melhor, desejável ao processo de 

globalização, no qual se espera que o Estado deva reduzir paulatinamente sua 

intervenção na economia, e transferir responsabilidades para a sociedade civil. Na 

globalização, que implementa o neoliberalismo, a atividade econômica deve ser 

conduzida pelo mercado com “mão invisível”, pois é o mercado que deve regular, 

distribuir a riqueza e a renda, bem como incorporar como elementos fundamentais, as 

habilidades e competitividade individuais. Dessa forma, promove a desregulamentação 

da economia pela redução do trabalho e da produção, gerando a crise do Estado. 
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A crise do Estado brasileiro está na própria crise da perda de sua 
centralidade, na qual outras agências disputam o monopólio da 
violência, do direito e dos valores, que deram origem ao contrato 
social, em torno de um projeto hegemônico global em detrimento dos 
interesses da sociedade civil (JESUS, 2004, p. 89) 

  

          Logo, presenciamos com muito mais intensidade a transferência de 

responsabilidade do Estado para a sociedade civil, principalmente no âmbito das 

políticas sociais. A concepção de Estado que vivenciamos atualmente, quando se fala 

em Estado Neoliberal, é que “Sua função é tão-somente responder pelo provimento de 

alguns bens essenciais a exemplo da educação, da defesa e da aplicação das leis” 

(AZEVEDO, 2001, p. 9). 

          A compreensão da livre competição está presente também quando a questão diz 

respeito às políticas sociais. Os direitos conquistados pelos trabalhadores, e as formas 

de proteção aos excluídos do mercado de trabalho, são considerados pelos neoliberais 

fatores adversos ao livre mercado. Entendem que a intervenção do Estado provoca aos 

beneficiários certa letargia, uma acomodação e dependência aos subsídios públicos 

estimulando-os à indolência e permissividade social. 

          Quando a questão em discussão diz respeito às políticas educacionais, ao menos 

aparentemente no discurso neoliberal, é colocada como uma das funções que permanece 

na responsabilidade do Estado, ainda que toda orientação e encaminhamento da política 

educacional demonstrem que a autorregulação da economia está presente também na 

educação.  

Soares (2001, p. 1) destaca que nessa questão do Estado (mínimo), não se 

alcança uma plenitude, visto que “trata-se do Estado minimizado para algumas áreas das 

politicas públicas, especialmente aquelas cujos beneficiários são as classes 

trabalhadoras que delas necessitam”. Dessa maneira, para garantir as vantagens do 

capital, o Estado deve apresentar-se forte. 

             Ao problematizar a relação entre as políticas públicas e o papel do Estado, 

Azevedo (2001) inicia uma discussão sobre o papel deste e entende que os interesses 

conflitantes entre os capitais os impedem de reproduzir as condições sociais de 

reprodução, fato que conduz o mesmo Estado a intervir e objetivar a preservação dos 

interesses globais no processo de acumulação do capital. Esta relação é extremamente 

conflituosa, pois o Estado também enfrenta as resistências e as demandas sociais para 
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desenvolver políticas efetivas que garantam a qualidade de vida da população e não 

apenas políticas compensatórias que autorregulam os destinos dos indivíduos por meio 

da concorrência de mercado.  

          Não é escopo desta pesquisa, aprofundar a discussão sobre a temática como ela 

merece, mas, apenas discutir e sistematizar, a partir da leitura de diversos autores, que 

papel o Estado Capitalista ocupa na execução das políticas públicas, sobretudo, da 

educação. O Estado capitalista aqui colocado é entendido como Hofling (2001, p. 32) 

“de maneira ampla, sem se considerar definições mais apuradas do que seria este 

Estado”. 

          Para Poulantzas (1985), uma das principais funções do Estado junto à classe 

dominante é a de organizar seus interesses políticos e buscar satisfazer todas as facções 

da burguesia no poder. Afirma que a burguesia é constituída por diversas facções, que 

nem sempre todas estão ocupando o poder, logo, há conflito de interesses. Nesse caso, o 

Estado atua exatamente como organizador dos diversos interesses.  

          É importante garantir ao Estado alguma autonomia para que possa atuar e atender 

ao interesse de grupos em momentos distintos, objetivando a unificação e a organização 

da burguesia, principalmente, do grupo no poder.  Contudo, seu papel não se restringe 

somente a isso, pois, de acordo com Poulantzas, 

O Estado não se reduz a relação de forças, ele apresenta uma 
opacidade e uma resistência próprias. Uma mudança na relação de 
forças entre classes certamente tem sempre efeitos no Estado, mas não 
se expressa de maneira direta e imediata: ela esgota a materialidade de 
seus diversos aparelhos e só se cristaliza no Estado sob sua forma 
refratada e diferencial segundo seus aparelhos. Uma mudança de 
poder do Estado não basta nunca para transformar a materialidade do 
aparelho de Estado: essa transformação provém, sabemos de uma 
operação e ação específicas (POULANTZAS, 1985, p.150) 

 

          Podemos deduzir da afirmativa acima que não basta apenas as classes 

subordinadas ocuparem alguns espaços estatais para garantir poder de transformação do 

Estado. As contradições ou, como diz o autor, as “fissuras” dentro do bloco que ocupa o 

poder é que garantem o estabelecimento da política de Estado.  

Ou seja, é a partir das contradições, e dos jogos de interesses dos grupos que 

estão no poder, que vai se constituindo a sede do poder. “É o jogo dessas contradições 
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na materialidade do Estado que torna possível, por mais paradoxal que possa parecer, a 

função de organização do Estado” (POULANTZAS, 1985, p. 153). 

           Para esta complexa configuração há algumas características que facilitam nossa 

compreensão e em seu texto Poulantzas destaca em cinco pontos, a saber: 

1.Um mecanismo de seletividade estrutural da informação dada por 
um aparelho e de medidas tomadas, pelos outros; 2.Um trabalho 
contraditório de decisões, mas também de não-decisões por parte dos 
setores e segmentos de Estado; 3.Uma determinação presente na 
ossatura organizacional de tal ou qual aparelho ou setor do Estado 
segundo sua materialidade própria e tais ou quais interesses que eles 
representam, prioridades mas também contraprioridades; 4.Uma 
filtragem escalonada por cada ramo e aparelho, no processo de tomada 
de decisões e; 5.Um conjunto de medidas pontuais, conflituais e 
compensatórias face aos problemas do momento (POULANTZAS, 
1985, p. 154) 

 

          É possível enxergar a educação do Campo como política de Estado presente em 

várias das estratégias acima apresentadas, especificamente, no que diz respeito às 

prioridades e contraprioridades, de tomada de decisões e de não decisões, e das medidas 

pontuais e compensatórias. Os programas de educação do Campo como PRONERA, 

Pro Jovem Campo-Saberes da Terra, PROCAMPO, e outros, são exemplo das medidas 

pontuais da política de Educação do campo. 

A aprovação e publicação de um corpo normativo como diretrizes, decretos e 

portarias, deliberando sobre a organização, estrutura e funcionamento da Educação do 

Campo, bem como a falta de garantia assessoramento, de apoio, e de orientação aos 

entes federados, se configuram como exemplos de contraprioridades e não decisões.  

          O Estado, entretanto, não está reduzido ao seu papel de unificador da classe 

dominante. Ele congrega também a classe dominada, seja para manter a ordem 

estabelecida, seja para garantir a hegemonia ao grupo dominante no poder. As lutas 

populares também compõem a ossatura do Estado, “os aparelhos de Estado consagram e 

reproduzem a hegemonia ao estabelecer um jogo de compromissos provisórios entre o 

bloco no poder e determinadas classes dominadas” (POULANTZAS, 1985, p. 161). 

Esta situação ocorre por conta das diversas estratégias político-ideológicas 

adotadas pelo Estado através de seus mais diversificados aparelhos (justiça, polícia, 

escola, partidos, parlamento, etc), com ações pontuais que acomodam e/ou convencem a 

classe dominada por algum tempo de que está produzindo alguma transformação no 
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Estado por conta da pressão exercida. É uma falsa impressão, pois, as lutas populares 

funcionam como um dos elementos constituintes do Estado para garantir a hegemonia 

da classe dominante, e da burguesia nas suas diversas frações. Para tanto, continua 

Poulantzas a afirmar que 

As diversas frações do capital não tem pois sempre as mesmas 
contradições com as classes populares, e suas atitudes políticas nesse 
aspecto não são sempre idênticas. As diferenças de tática, ou mesmo 
de estratégia política, numa conjuntura dada ou a mais longo prazo, 
frente às massas populares, são um dos fatores primordiais de divisão 
no seio do próprio bloco no poder (POULANTZAS, 1985, p.165). 

 

           Azevedo (2001) desenvolve uma análise que em muito converge com as questões 

colocadas por Poulantzas, colaborando para que possamos melhor compreender sobre 

os fundamentos mais recorrentes quando se pretende analisar políticas públicas de 

educação. Ela faz uma reflexão crítica sobre a teoria liberal moderna da cidadania e a 

abordagem marxista.  

Na teoria liberal moderna o que predomina é o não questionamento sobre a 

responsabilidade governamental. No entanto, observa-se que o Estado assume a posição 

de organizar a educação por meio dos sistemas jurídico, financeiro e avaliativo de parte 

da educação, pois, repassa para o setor privado a maior parcela de responsabilidade no 

desenvolvimento da educação. Dessa forma, o discurso da liberdade de opção e de 

construção de cidadania é regulado pelo mercado.  

Nos anos iniciais da educação básica é comum observarmos políticas de governo 

que utilizam recursos privados para escolarizar as crianças, a exemplo dos programas 

“Se Liga” e “Acelera”, estruturados pela fundação Ayrton Senna, cujos recursos 

públicos são destinados à compra dos materiais didáticos.  

Pesquisa realizada em Sergipe, por Jesus & Torres (2008) mostra problemas de 

toda ordem causados pelo uso de tais Programas como políticas estatais. As 

pesquisadoras constataram que a adoção pelo Estado de Sergipe de programas como o 

“Se Liga” e “Acelera” para as séries iniciais do Ensino Fundamental tem produzido uma 

perda significativa da autonomia e do controle do processo de ensino do professor.  

Tal situação tem legitimando a desvalorização do trabalho desse professor, como 

também, sua identidade como trabalhador. Nesse sentido, são enfatizadas cada vez mais 

as relações hierarquizadas de poder, as quais determinam tanto a organização do 
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conhecimento como do processo pedagógico. Cabendo ao professor, nesse caso, apenas 

a execução do pensado e planejado para o ensino.  

Os programas produzem uma fragmentação do currículo, que tem sido aplicado 

desconsiderando qualquer relação com o projeto pedagógico das escolas, além de 

imprimirem “valores que reforçam a lógica do sistema capitalista e a escola como um 

meio de internalização desta logica” (JESUS & TORRES, 2008, p. 51).  

Todavia, a questão mais contundente que poderia se colocar como fator 

preponderante para o Estado reconsiderar a continuidade de tais programas, 

apresentados pela pesquisa, é que “a politica educacional para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, centrada em programas de alfabetização e aceleração de aprendizagem, 

não aponta para mudanças essenciais na educação de Sergipe” (JESUS & TORRES, 

2008, p. 55).  

Para Azevedo (2001) a tendência marxista inspirada no estruturalismo é 

referência por relativizar o papel do Estado na defesa incondicional dos interesses das 

classes dominantes. Já para Poulantzas (1985, p. 36) o Estado trabalha para garantir a 

hegemonia de classe através da manutenção de um “equilíbrio instável” entre as classes 

dominantes e as dominadas, assim, segundo ele, 

O Estado encarrega-se ininterruptamente de uma serie de medidas 
materiais positivas para as massas populares, mesmo quando estas 
medidas refletem concessões impostas pela luta das classes dominadas 
(POULANTZAS, 1985, p. 36). 

 

          O Estado não se limita a um lugar secundário de simples administrador das 

demandas sociais, econômicas e políticas, nem das definições de classes sociais. Ao 

contrário, ele é protagonista nestas definições e é ele que “tem um papel constitutivo na 

existência e reprodução dos poderes de classe e, em especial, na luta de classes, o que 

explica sua presença nas relações de produção” (POULANTZAS, 1985, p. 44).  

Quem identifica o Estado como organismo que não é constituído unilateralmente 

é Gramsci (2007), com seu conceito de Estado Ampliado, ele afirma que “por Estado 

deve-se entender, além do aparelho de governo, também o aparelho privado de 

hegemonia ou sociedade civil” (GRAMSCI, 2007, p. 254-255).  

O Estado Ampliado pensado por Gramsci é constituído por dois segmentos: a 

Sociedade política, compreendida como os aparelhos de coerção do estado sob o 
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controle das burocracias executivas e policial-militar. E a Sociedade civil, 

compreendida como o conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou 

difusão das ideologias através do sistema escolar, das igrejas, dos partidos políticos, dos 

sindicatos, dos meios de comunicação, entre outros. 

Poulantzas (1977, p. 185) é enfático ao afirmar que o Estado é o centro do poder 

político das classes dominantes na medida em que é fator de organização da sua luta 

política, ou seja, para que o capitalismo continue hegemônico é imprescindível que as 

contradições que o alimentam sejam ocultadas. Apenas o Estado agrega condições para 

conseguir isso, visto que mantêm sob seu controle tanto os aparelhos de coerção (a 

polícia, a justiça) como os de convencimento (escola, igreja).     

          Da mesma forma Silva (2002) nos chama a atenção para a dinâmica adotada pela 

sociedade capitalista e afirma que a mesma gira em torno da dominação de classe e da 

dominação de quem detém o controle da propriedade dos recursos materiais sobre os 

quais possuem apenas a força de trabalho. Tal forma de organização da sociedade 

capitalista, influencia também outras esferas sociais como a educação e a cultura. 

          Focando suas análises nas políticas sociais, Azevedo (2001, p. 47) apresenta a 

contribuição de Claus Offe (1984), a partir de uma indagação feita por ele: “como é 

possível garantir-se que o Estado esteja a serviço de dominação de classe?”. Claus Offe 

apresenta a tese dos “mecanismos de seletividade”, que se compõem de três aspectos: 

A primeira é a seleção negativa, a mais importante para aquela 
comprovação, pela qual se exclui deliberadamente da ação estatal os 
interesses anticapitalistas. A segunda é a seleção positiva, que atua 
para que sejam atendidos aqueles interesses que vão beneficiar o 
capital em seu conjunto, em detrimento de políticas que favoreçam 
grupos específicos de capitalistas. A terceira relaciona-se com a 
necessidade contraditória que tem o Estado de ao mesmo tempo, 
praticar e tornar invisível o seu caráter de classe (OFFE, 1984, p.47) 

 

            Os mecanismos apresentados por Offe (1984) podem ser identificados na 

estrutura do sistema político, na ideologia, na cultura, em procedimentos específicos à 

tomada de decisão, como também na atuação dos aparelhos repressivos. Tais 

mecanismos são considerados “um sistema de filtros determinado pelas operações 

cumulativas de seleção do sistema” (OFFE, 1984, p. 151). Na estrutura há um conjunto 

de ações definidas a partir de instrumentos judiciais e burocráticos deliberando sobre o 

que pode ser ou tornar-se objeto da politica estatal.  
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A estrutura de cada sistema institucional-politico pode ser 
interpretada, portanto, como uma exclusividade consolidada 
institucionalmente, como um programa de seleção que estabelece 
premissas e barreiras de ação, inaugurando um espaço de atuação mais 
ou menos estreito para a politica possível. A seletividade dos artigos 
constitucionais relativos aos direitos fundamentais consiste em um 
programa negativo que trata de temas com os quais um sistema 
politico não se ocupa (OFFE, 1984, p. 152). 

 

          No que diz respeito à ideologia, o autor afirma haver uma ideologia não articulada 

nas instituições políticas, que busca identificar e, na medida do possível, filtrar os 

problemas e conflitos sociais. Tais problemas dentro da estrutura institucional são 

restringidos pelo “sistema de normas ideológicas e culturais” (OFFE, 1984, p. 152).  

Ainda no tocante à questão da seletividade, outro conceito fundamental nos é 

apresentado por OFFE (1984), o conceito de “não-decisão” que está relacionado a 

processos de formulação e implementação política. Vai se configurar nas decisões de 

priorização a determinados conteúdos políticos em detrimento de outros. 

O processo de não-decisão é um instrumento através do qual 
reivindicações para a mudança na alocação de benefícios e privilégios 
no interior da comunidade podem ser sufocadas antes que tenham sido 
expressas; ou mantidas latentes; ou eliminadas antes que acedam à 
arena decisória relevante; ou, falhando tudo isso, mutiladas ou 
destruídas no estagio da implementação da decisão, no processo 
politico (OFFE, 1984, p. 153).  

 

           Por último, tem-se os mecanismos de repressão como um instrumento estatal 

para garantir seletividade do sistema de dominação política. Nesse caso, entram em ação 

os órgãos de justiça para deliberar sobre constitucionalidade de direitos; órgãos de 

polícia, muitas vezes utilizados para garantir a dominação através da força física; e o 

exército, assumindo funções semelhantes.  

A partir das contribuições de Offe (1984), podemos compreender o lugar que o 

Estado atribui à burocracia. Entende-a como um aspecto de “filtragem das políticas 

públicas”. A burocracia impulsiona a efetivação das políticas públicas como condição, 

inclusive, para sua sobrevivência.  

          Completando sua análise, Azevedo (2001) traz as contribuições de Muller (1985) 

sobre o Estado e as políticas públicas que nos ajudam a enxergar, entre outros pontos, as 

relações de embate entre Estado e movimentos sociais nas definições das políticas 
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públicas. Ele desenvolve uma concepção de políticas públicas por meio de uma 

concepção “ampliada” do Estado, semelhante àquela concebida por Gramsci (2007), 

“como instância superestrutural que engloba a sociedade política – lócus da dominação 

pela força e pelo consentimento – e a sociedade civil – o lugar desta dominação pelo 

consentimento” (AZEVEDO, 2001, p. 59).  

Para definição de determinada política pública, especificamente a educacional, a 

partir desta concepção, são considerados os aspectos de sua articulação com 

planejamento global que a sociedade constrói como seu projeto, mas que se realiza por 

meio do Estado.  As políticas implementadas pelo Estado têm visibilidade como 

políticas públicas quando a sociedade a entende como “o Estado em ação” (id., ibid., p. 

60).     

          A construção de um projeto de sociedade ocorre com participação dos grupos 

sociais que “tem poder de voz e de decisão e que, por isto, fazem chegar seus interesses 

até ao Estado e a máquina governamental, influenciando na formulação e 

implementação das políticas ou dos programas de ação” (AZEVEDO, 2001, p. 60). Tal 

observação pode ser verificada quando analisamos a relação dos movimentos sociais do 

campo com o Estado. 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, pode ser 

um bom exemplo para compreender esta relação, na medida em que é resultado de forte 

mobilização social que levou o governo a instituir o programa como política de 

educação para o campo. Contudo, não poderíamos considerar que a classe popular está 

no poder simplesmente por ter atendida uma reivindicação junto ao poder constituído do 

Estado. 

          Este Estado não é exterior às classes dominadas a serviço apenas da classe 

dominante. Ao contrário, ele “concentra não apenas a relação de forças entre frações do 

bloco no poder, mas também a relação de forças entre estas e as classes dominadas” 

(POULANTZAS, 1985, p. 162). Portanto, as lutas populares são também constitutivas 

do Estado e não uma força à parte apenas para pressioná-lo de fora. Consoante 

Poulantzas (1985), se as lutas populares estão inscritas no Estado, não é porque sejam 

absorvidas por uma inclusão num Estado-Moloch totalizante, mas sim antes porque é o 

Estado que está imerso nas lutas que o submergem constantemente. 
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          As conquistas das classes populares são sempre resultado de muita disputa, luta e 

pressão sobre o Estado, mas isso ocorre por conta da força acumulada pelas classes 

populares quando da defesa de seus interesses, pois, 

As lutas populares estão inscritas na materialidade institucional do 
Estado, mesmo se não se esgotam aí, materialidade que traz a marca 
dessas  lutas surdas e multiformes. As lutas políticas desencadeadas 
pelo Estado não estão, tanto quanto qualquer luta frente aos aparelhos 
de poder, em posição de exterioridade frente ao Estado, mas derivam 
de sua configuração estratégica: o Estado, como é o caso de todo 
dispositivo de poder, é a condensação material de uma relação 
(POULANTZAS, 1985, p. 166-167) 

 

          As políticas públicas são sempre resultado de muita pressão social. Os grupos 

organizados em defesa de objetivos comuns vão agregando força e poder em torno da 

questão problemática social e passa a pressionar o Estado através dos governos para que 

seja motivo de atenção e ação política deste. A força política que agregar será definidora 

do sucesso ou fracasso naquele momento da implementação de determinada política ou 

programa. Isso porque concordamos com o conceito de Estado apresentado por 

Poulantzas, o qual afirma que 

 

Entender o Estado como condensação material de uma relação de 
forças, significa entendê-lo como um campo e um processo 
estratégicos, onde se entrecruzam núcleos e redes de poder que ao 
mesmo tempo se articulam e apresentam contradições e decalagens 
uns em relação aos outros. Emanam daí táticas movediças e 
contraditórias, cujo objetivo geral ou cristalização institucional se 
corporificam nos aparelhos estatais. Esse campo estratégico é 
transpassado por táticas muitas vezes bastante explícitas ao nível 
restrito onde se inserem no Estado, táticas que se entrecruzam, se 
combatem, encontram pontos de impacto em determinados aparelhos, 
provocam curto-circuito em outros e configuram o que se chama “a 
política” do Estado, linha de força geral que atravessa os confrontos 
no seio do Estado (POULANTZAS, 1985, p. 157). 

 

          No caso específico da educação do campo, que atualmente já está reconhecida 

como um campo educacional específico, nem sempre foi assim. É recente a 

conceituação de educação do campo, como tem sido significada pelos movimentos 

sociais e incorporada nos documentos estatais da política educacional nacional. 

Azevedo corrobora essa concepção quando afirma que 
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Deve-se considerar que os grupos que atuam e integram cada setor, 
vão lutar para que suas demandas sejam atendidas e inscritas na 
agenda dos governos. E estas lutas serão mais ou menos vitoriosas, de 
acordo com o poder de pressão daqueles que dominam o setor em 
cada momento.... a influência dos diversos setores, e dos grupos que 
predominam em cada setor, vai depender do grau de organização e 
articulação destes grupos com ele envolvidos. Este é um elemento 
chave para que se compreenda o padrão que assume uma determinada 
política e, portanto, porque é escolhida uma determinada solução e 
não outra, para a questão que estava sendo alvo de problematização 
(AZEVEDO, 2001, p. 62-63). 

          

          Para analisar políticas públicas a partir destas considerações, torna-se central 

considerar o referencial normativo dessas políticas. Isto implica compreender que os 

processos que definem a construção e reconstrução do referencial normativo de uma 

política setorial congregam “um conjunto de elementos que se articulam às 

especificidades da realidade social em que tem curso” (id., ibid., p. 67). 

A estruturação destes elementos, neste contexto, baseia-se nas 
representações sociais que predominam nesta realidade, integrando o 
seu universo cultural e simbólico e, portanto, o sistema de 
significações que lhe é próprio. Tais representações fornecem os 
valores, normas e símbolos que regem as relações sociais, fazendo-se 
presentes nas práticas cotidianas dos indivíduos e dos grupos e, por 
conseguinte, no sistema de dominação peculiar àquela realidade 
(AZEVEDO, 2001, p. 67). 

 

            O enfoque apresentado até então, possibilita fazer uso de novas dimensões 

investigativas, e sugere, ainda, o uso de ferramentas que consideram o papel das 

subjetividades e dos sistemas valorativos das ações e das relações sociais.  

 

2.3. ASPECTOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

          Uma questão pautada pela educação do campo está relacionada com a garantia de 

preservação de sua especificidade cultural, de potencialização na formação do 

camponês respeitando e preservando suas raízes culturais, sua relação com a terra e o 

meio onde vive, bem como sua identidade. Esses são princípios fundamentais da 

educação do campo. Entretanto, um aspecto posto em discussão é de como se 

compreende a Educação do Campo no âmbito da política pública.  
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Quando os movimentos sociais e sindicais constroem uma proposta de política 

pública compreende-a como construída, gestada através de um sujeito coletivo. Quando 

o Estado implementa essa política ele não tem e não preserva a mesma concepção de 

política pública que foi construída. Isso na educação do campo é muito claro, 

principalmente, se observamos os programas que a compõem que foram gestados pelos 

movimento sociais, como o PRONERA e os demais programas.  

          O PRONERA (Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária), por 

exemplo, tem uma dinâmica de construção de política pública que atualmente seria 

incompatível com a forma como o MEC (Ministério da Educação) constrói essa 

política.  O PRONERA a elabora e implementa com os sujeitos dessa política,  já o 

MEC, por sua vez, implementa a política educacional sem o sujeito. Em determinados 

momentos, pode até ouvi-lo, mas isso não garante que não vá haver distorção de suas 

propostas ou que se faça o que se quer delas.  

Isso ocorre de tal fora que se chega ao ponto de a Educação do Campo 

implementada pelo MEC não ser reconhecida pelos movimentos sociais como a 

Educação do Campo produzida por eles. Por que isso ocorre? Seriam as pressões 

externas corresponsáveis por esses desencontros na implementação das políticas 

educativas nacionais? Por que o campo fica excluído, ou parcialmente excluído, dessas 

políticas? 

          O debate sobre a questão das influências externas na educação tem como 

argumento mais consistente a perda da autonomia dos Estados quando estes têm sua 

educação influenciada por aspectos externos, principalmente, pelos estados 

economicamente dominantes, visto que, são estes que em maior escala são utilizados 

como modelos a ser seguidos.  

A própria autonomia do Estado é uma questão que demanda cuidado na medida 

em que essa autonomia sempre foi relativa. Os Estados sempre estiveram vinculados a 

normatizações, acordos, e tratados internacionais, os quais orientam e controlam suas 

ações. 

          No debate educacional protagonizado, sobretudo, pelos professores e técnicos 

educacionais, nos mais diversos espaços educativos (como escolas, órgãos  

educacionais, encontros pedagógicos, colóquios, sindicatos, entre outros), quando a 
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questão versa sobre as interferências na política educativa, geralmente, tende a se 

destacar dois eixos argumentativos na discussão.  

Um desses eixos adota uma postura de vítima e enxerga as interferências sempre 

como algo negativo e prejudicial, que trará sempre consequências nefastas para a 

população. Esse discurso utiliza como principal argumento a questão da perda da 

soberania e da identidade nacional/cultural. Alegam, ainda, que as 

interferências/imposições externas vão produzindo uma espécie de rejeição à cultura 

nacional, às tradições, e passa a supervalorizar a cultura do modelo apresentado como 

exemplo de desenvolvimento e sucesso.  

          O outro eixo defende as interferências externas como um fator de 

desenvolvimento e progresso econômico e social. Utiliza como argumento central o 

perigo do isolamento ou guetização como um fator que produz subdesenvolvimento e 

atraso. Nesse caso, as identidades nacionais, e as especificidades culturais devem ser 

substituídas por outras práticas, outras identidades mais compatíveis com o progresso e 

o desenvolvimento social e econômico.  

Na educação, isso se traduz na defesa de processos educativos extremamente 

centrados nas realidades locais e cotidianas, nas quais o conhecimento escolar não 

extrapola a comunidade na qual se localiza, portanto, não cumpre com sua função 

básica de transmissora do conhecimento produzido pela humanidade. 

Percebe-se que esses processos assumem uma postura oposta à citada 

anteriormente, bem como desconhecem os problemas locais como objeto de 

conhecimento, voltando-se totalmente para fora dessa realidade, e passando a funcionar 

a partir da importação educacional.  

Do ponto de vista teórico, os dois eixos são problemáticos para o debate sobre 

política pública. Entretanto, há outras possibilidades teóricas de compreender como as 

interferências externas contribuem na produção e implementação das políticas 

educativas.  

         É certo que nenhum Estado sobrevive isoladamente. Para manter-se como Estado 

é necessário estabelecer o mínimo de relação com outros, seja na economia, no 

comércio, nas artes, na ciência, na cultura de modo geral, entre outros. Não há 

autonomia plena e irrestrita, sempre há algo que se copia de um lugar para outro, que se 

utiliza como referência para construir ou alterar contextos, práticas, etc.  
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No caso da autonomia dos Estados, diversos são os mecanismos de cerceamento 

dessa autonomia. Dale (2002) corrobora essa concepção quando afirma que, além dos 

mecanismos do imperialismo cultural e do neocolonialismo, outras duas forças atuam 

fortemente para limitar a autonomia dos Estados. Para ele, 

Hay al menos otras dos fuerzas supranacionales que siempre han 
actuado para limitar la autononía de todos los Estados. Uma es 
econômica. Ningún Estado es autônomo respecto de su base 
econômica y hace siglos que no existen economias exclusivamente 
nacionales...La outra limitación que tiene la autonomia educativa  de 
los Estados es cultural (DALE 2002, p. 69-70).   

 

          Ainda conforme o autor, a chegada da globalização não altera as especificidades 

dos sistemas educacionais locais, ao contrário, poderá torná-lo mais explícito. “La 

globalización puede suponer un cambio de paradigma a nível de la  economía global, 

pero no exige necessariamente un cambio de paradigma en la educación comparada” 

(DALE, 2002, p. 70). 

           Seu argumento central é que a globalização representa uma nova mudança 

característica da relação entre o Estado e as forças supranacionais que tem afetado a 

educação de um modo profundo e de varias formas. Os impactos, segundo ele, têm sido 

mais efetivos nos países em desenvolvimento.  

Os efeitos da globalização podem ser sentidos diretamente tanto a nível setorial 

como organizativo. Eles podem interferir em todas as partes, no entanto, não 

representam necessariamente uma homogeneidade transnacional na prática educativa. A 

homogeneidade educacional não seria, portanto, consequência do processo de 

globalização.  

Para Dale (2002), a globalização é o resultado do desenvolvimento do 

capitalismo que atualmente é a força dominante presente em todo o mundo de forma 

efetiva. Pela primeira vez na história, nenhuma parte do mundo está imune a seus 

efeitos, pois, é uma força supranacional que não pode ser reduzida às intenções de 

nenhuma nação especifica. É um ente “anacional16”, que não pertence nem está a 

serviço de nenhuma nação diretamente, portanto, não há uma nação dominante. 

                                                 
16 Anacional: sem nação. Uma espécie de organismo que está presente em qualquer nação, mas, não 
pertence a nenhuma. 



59 
 
 

A pesar de que, naturalmente, la influencia de Estados Unidos sobre el 
mundo siga siendo mayor que la de cualquier outra potencia, esa 
dominación es militar, no, económica. La expresión más clara de ello 
fu ela guerra del Golfo, que sólo estados Unidos tuvo capacidade 
militar para empreender, pero que tuvo que ser financiada em buena 
medida por Japón (DALE, 2002, p. 74). 

 

          Dessa forma, para Dale (2002), a globalização ao invés de ser considerada um 

fenômeno econômico ou político é um fenômeno “político-econômico”. Isso significa 

que 

 Hasta los aspectos más aparentemente inconexos de la economia 
global contemporânea y de los movimentos financeiros dependen de 
conjuntos de estructuras, instituciones y processos, determinados y 
controlados politicamente, como contratos, monedas, bolsas o deuda, 
a pesar de que esos mismos aspectos puedan evadir com relativa 
facilidade el control de cualqueir Estado individual (DALE, 2002, p. 
75). 

 

          Ao mesmo tempo que, para se institucionalizar, a globalização não está localizada 

numa nação especifica, as empresas precisam que os Estados garantam as condições 

adequadas para suas atividades. Desde a estrutura legal, fiscal, até as condições técnicas 

e de relações industriais/comerciais, são os Estados que podem garantir. Essa força que 

poderia garantir ao Estado poder de barganha, diante da competição para acolher as 

empresas multinacionais, desloca esse lugar de modo que Estado é impelido a submeter-

se aos interesses das empresas. 

El Estado está obligado a cambiar, tanto em su papel como em su 
constitución; es posible que tenga que acomodarse y no simplesmente 
adaptarse a las exigências de la economia global, expresadas a través 
de cualquiera  de estos medios y otros (DALE, 2002, p. 75). 

 

           O mesmo autor continua sua explicação sobre a globalização, afirmando que esta 

força e autonomia econômica mundial se situa fora do controle dos “Estados-nación” 

individuais, e também dos coletivos de estado Nação. Apresenta alguns elementos 

constituintes das mudanças que tem produzido a globalização. Podemos compreender a 

globalização como sendo um fenômeno que 

Desde la década de 1970 hemos assistido a la creación de uma 
economia verdadeiramente global, em la que las fuerzas del mercado 
mundial son más flertes que incluso los Estados más poderosos. Las 
economias nacionales están siendo encuadradas em uma economia 
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global dominada  por los mercados financeiros internacionales y por 
las empresas transnacionales. El capital es móvil y se situará allí 
donde encuertre ventages económicas, pero la mano de obra es 
nacional y relativamente estática y tiene que adaptar sus expectativas 
políticas para satisfacer las nuevas pressiones de la competitividade 
internacional. Se consideran por tanto obsoletos los regímenes 
nacionales caracterizados por amplios derechos laborales y sistemas 
de protección social. También lo son aquellas políticas monetárias y 
fiscales contrarias a las expectativas de los mercados globales y de las 
empresas transnacionales. El Estado-nación há dejado de ser um 
diretor económico efectivo. Ahora ya sólo puede oferecer aquellos 
servicios sociales y públicos que al capital internacional le parecen 
esenciales y ello al más bajo coste posible. Esa nueva retórica global 
se basa em um liberalismo antipolítico. Liberada de la política, la 
nueva economia globalizada permite que las empresas sitúen los 
factores de producción de acuerdo com aquello que le produce 
mayores ventajas, sin las distorsiones de la intervención estatal. El 
libre comercio, las empresas transnacionales y los mercados 
mundiales de capitales han  liberado a las empresas de las limitacines 
de la política, y tienen capacidade para oferecer a los consumidores 
del mundo los produtos más baratos y eficientes (DALE, 2002, p. 77). 

 

           No que tange às consequências produzidas pela globalização, o referido autor 

afirma que uma delas é a redução do tamanho do estado. Uma das principais ações do 

Estado na globalização é a redução dos gastos públicos com vistas a minimizar sua 

atuação ao essencialmente necessário.  

De fato, o que ocorre nesse sentido é uma des-responsabilização do Estado 

inclusive com serviços sociais fundamentais para os cidadãos, passando tal 

responsabilidade para a sociedade civil. Tal situação de acordo com o autor pode 

aumentar a diferenças entre ricos e pobres. 

Cabe esperar que los câmbios de este tipo puedan aumentar las 
diferencias entre ricos y pobres. De hecho, hay pruebas que 
demuestran que eso es lo que sucede, tanto dentro como entre los 
estados-nación (DALE, 2002, p. 82). 

 

      No que diz respeito às consequências da globalização na educação, podemos 

destacar, ainda de acordo com Dale (2002), três âmbitos de intervenção: na capacidade 

da educação, no governo da educação, e efeitos diretos sobre a educação. Há uma 

considerável redução da capacidade da educação no atual contexto da globalização. Três 

mudanças significativas podem, nesse sentido, facilitar nossa compreensão, a saber: 

El primero es que tales concepciones se han reducido claramente, 
tanto desde el interior, como la perdida de fe en la capacidad de la 
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educación para realizar el proyecto redentor, como desde el exterior 
con las presiones e suposiciones del Estado competitivo... o segundo 
ámbito del cambio, el relativo a los recursos. A pesar de las 
afirmaciones que se hacen sobre la posibilidad de alcanzar grandes 
aumentos en la eficiencia, no es posible conseguirlos con la clase de 
reducciones de todo tipo de recursos que han afectado a la mayoría de 
los sistemas educativos durante la pasada década. Tercero, cabe 
esperar una reducción de la variación tanto pedagógica como 
curricular, a medida que la ideología y los recursos se combinen para 
estrechar, hacer más rutinario y controlar el trabajo de los profesores 
(DALE, 2002, p. 83).  

 

          Em relação a “la gobernación” da educação, Dale (2002) afirma que a principal 

mudança nas formas de governação da educação é pouco provável que advenha de 

instituições estatais para instituições do mercado. Para ele é mais provável que seja a 

partir do Estado burocrático e competitivo ao regulador. Ou seja, o que se denomina de 

comercialização da educação geralmente se reduz à forma que o Estado adota para 

coordenar e regular a educação.  

O autor afirma, ainda, que a natureza, as fontes e o grau, assim como o conteúdo 

da diversidade entre os sistemas de educação, têm sido afetados pela globalização e 

provavelmente continuará por muito tempo, na medida em que não temos uma situação 

estável. Na atual conjuntura, temos alcançado um estágio de desenvolvimento do 

capitalismo no qual não podemos afirmar, nem assumir que haverá tal estabilidade.    

          Convidando-nos a olhar o neoliberalismo, Gentili (2002) nos mostra algumas de 

suas facetas, as quais nem sempre conseguimos enxergar. É verdade que hoje 

poderíamos dispor de tempo para desfrutar o “ócio criativo”, livrarmo-nos do trabalho 

repetitivo e cansativo que desgasta e maltrata tantos seres humanos, da exploração do 

trabalho assalariado e das longas jornadas de trabalho. Entretanto, a grande parcela dos 

que trabalham enfrentam condições sub-humanas e os que não trabalham amargam 

situação muito pior.  

Parece que o desemprego é um atributo estrutural do capitalismo contemporâneo 

e que “os explorados deixaram lugar aos ‘em condições de exploração’ (sem emprego) 

que, por sua vez, estão deixando lugar ‘aos que nunca terão sequer a sorte de aspirar a 

serem explorados: os inempregáveis” (GENTILI, 2002, p. 13). 

          De outro lado, o ceticismo parece estar impregnando a juventude. O desencanto 

com as utopias tem levado os jovens a caminhos muito perversos, que muitas vezes 
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desencadeiam problemas com drogas, suicídio, alcoolismo ou ainda reações 

“neofacistas”, homofóbicas, e extrema intolerância para com qualquer situação que se 

apresente como diferente ou estranha ao seu cotidiano.  

É possível afirmar que tal desencanto juvenil, como também da população 

adulta, se deva ao fracasso do projeto socialista implementado, principalmente no leste 

europeu, e que tem como marco do seu fracasso a queda do muro de Berlin, em 9 de 

novembro de 1989. O citado projeto gerou muitas expectativas de felicidade, e se 

constituía como alternativa ao capitalismo, porém, foi suplantado por este. Essa ideia foi 

disseminada, principalmente, pelos representantes do neoliberalismo, no inicio dos anos 

1990, na defesa do estado neoliberal como única alternativa segura. Para Martins, 

O argumento da inevitabilidade do neoliberalismo contou com o apoio 
decisivo da crise e da dissolução dos regimes do Leste europeu. Com 
a queda do muro de Berlin em 1989, fato simbólico que expressou 
para as forças burguesas e para certas forças ligadas ao trabalho o fim 
da via socialista, tornou-se comum afirmar que a história havia 
chegado ao seu estágio final (MARTINS, 2009, p. 58). 

 

Gentili (2002) sinaliza que para o século XXI desencantar-se com o socialismo 

não significará, encantar-se com a barbárie que propõe o capitalismo na era da crise 

global. Para ele, 

Urge repensarmos os rumos das políticas mundiais. Dos escombros 
dos prédios demolidos e das montanhas e cidades afegãs 
bombardeadas... precisa nascer a revolução da equidade nas relações 
entre as nações, do respeito à auto-determinação dos povos, da 
tolerância entre credos e etnias, do dialogo incansável entre os países 
(GENTILI, 2002, p. 16). 

 

           Na educação também se faz presente o desencanto. Os que defendem a escola 

pública afirmam com ênfase que a redução dos gastos nas políticas sociais, 

especificamente na educação, funciona como ameaça à conquista de uma qualidade 

social na educação. Assim, “os pobres têm que conformar-se com escolas pobres, 

enquanto os ricos mantêm o privilégio de escolas ricas, simplesmente pelo fato de 

poderem pagá-las” (GENTILI, 2002, p. 17). 

          Para os reformistas, especialmente os grupos políticos que têm assumido o 

governo do Brasil nas duas últimas décadas, o problema dos sistemas escolares está no 

péssimo serviço prestado pelos docentes e pela má gerência dos recursos. Defendem 
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que haja mais austeridade e controle da ação docente como forma de modernizar o 

Estado. Situação que na prática tem se restringido a cortes orçamentários nas políticas 

sociais.  

Na última década, a América Latina tem convivido com um volume 

considerável de reformas no campo educacional. Mudaram os currículos, a formação 

docente, a avaliação, a organização da escola, entre outros, mas, ainda assim, tais 

reformas não têm refletido aumento dos níveis de qualidade da educação. 

Contraditoriamente a isso, tem produzido um efeito de desistência nos professores. 

Investigações recentes demonstram que a piora progressiva das 
condições de trabalho docente tem criado um novo tipo de síndrome 
que afeta os trabalhadores e as trabalhadoras da educação: o Burnout, 
também conhecido como síndrome da desistência. Diante das 
dificuldades cotidianas que devem enfrentar na escola, os docentes 
vão sendo encurralados entre o que desejam e o que realmente podem 
fazer, entre a vitória e a frustração, entre as possibilidades e os 
obstáculos. Nestas condições o sentido do trabalho educacional vai se 
perdendo, o desencanto vai apoderando-se da ação e o ceticismo, 
oculto atrás de um suposto realismo, leva muitos a reconhecer que 
qualquer esforço para mudar é inútil. (GENTILI, 2002, p.19). 

 

  É neste contexto de desencanto, que surge um conjunto de perguntas, cuja 

almejada resposta é aquela que informa que o poder hegemônico não terá a última 

palavra, que poderes não hegemônicos continuarão a exercer formas de resistências 

geradoras de novas possibilidades, tanto nas relações de poder como no exercício do 

mesmo. Que a educação continuará sendo um instrumento a serviço da liberdade e da 

autonomia do povo, mesmo quando o Estado a utiliza como instrumento de controle. 

           No que tange à escola, a sua regulação, às formas de desresponsabilização do 

Estado com a educação, Barroso (2003) também traz  importante contribuição. Ao 

analisar modos de regulação estatal sobre educação, ele identifica três questões centrais 

nas novas formas de regulação em educação. A primeira questão é o “efeito 

contaminação” (ou, segundo D. Phillips (2004), cross-national attraction), no qual as 

experiências educativas exitosas de determinado país podem ser copiadas por outros 

países.  

Para Barroso (2003, p. 26) “esse empréstimo é por vezes meramente retórico e 

destinado a legitimar, com o exemplo estrangeiro soluções externas, outras vezes ele 

resulta de uma convergência real com finalidades políticas mais vastas”. Se constituir 
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num modelo a ser copiado é um dos objetivos da Declaração de Bolonha, quanto ao 

Ensino Superior, na declaração está previsto que 

deve-se ter em conta o objectivo de elevar a competitividade 
internacional do sistema europeu do Ensino Superior. A vitalidade e a 
eficiência de qualquer civilização pode medir-se pela atracção que a 
sua cultura exerce sobre os outros países. Precisamos de assegurar que 
o sistema europeu do Ensino Superior consiga adquirir um grau de 
atracção mundial semelhante ao das nossas extraordinárias tradições 
cultural e científica (DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999, p. 2).  

 

          A citação acima evidencia a intenção da comunidade europeia de se tornar um 

exemplo para os demais países através da sua educação superior. A educação do campo 

pode ser considerada um exemplo de política educativa que foi buscar referência em 

experiências europeias. À medida que na sua elaboração os movimentos sociais buscam 

nas experiências internacionais elementos que fundamentem a proposta de educação 

para os camponeses, detalharemos essas influências mais adiante. 

          A segunda questão identificada por Barroso (2003) é o “efeito hibridismo”. Como 

o próprio termo já sugere, refere-se aos processos de regulação da educação que 

incorporam, misturam uma variedade muito grande de “discursos, práticas e lógicas na 

definição e ação política”, tornando-o ambíguo.  

É possível evidenciar no hibridismo duas consequências: “o uso das taxonomias 

para comparar, classificar, descrever as políticas e os modos de regulação entre países” 

(BARROSO, 2003, p. 31); e o jogo de “quase mercado”, no qual o que será considerado 

é apenas o que se ganha e o que se perde no processo de regulação, tendo o Estado e o 

mercado ocupado as extremidades dos dois únicos polos – o público e o privado. Nessa 

situação, a tendência tem sido sempre de evidenciar o privado em detrimento do público 

através do discurso da eficiência do privado e ineficiência do público. 

          A última questão apontada pelo autor, “o efeito mosaico”, tem como exemplo 

mais contundente a experiência estadunidense. Nesse país há uma diversidade de modos 

de regular e privatizar a educação. O autor aponta seis modos diferenciados de gestão da 

escola utilizados pelos Estados Unidos da América, a saber: 

a) reforço da autonomia das escolas: dispositivo que visa transferir 
para as escolas maior poder de decisão e capacidade de gestão de 
recursos com o fim de ... tornar organizações responsáveis e de 
aumentar a sua produtividade e eficácia; b) flexibilização das 
normas: consistem na isenção da obrigatoriedade de cumprimento 
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de certas normas, por parte de Estados, distritos escolares ou 
escolas individualmente consideradas, mediante certas condições 
e por tempo limitado; c) contratualização: consiste em entregar a 
responsabilidade do governo das escolas públicas a um grupo de 
contratantes, mediante condições determinadas especificas; d) 
privatização da gestão: consiste em entregar a gestão global de 
uma escola a organizações  que operam sob contrato pago com 
dinheiro público, são as Educational management organizations – 
EMOs; e) financiamento direto às famílias: medidas destinadas a 
promover a livre escolha da escola pelas famílias, através dos 
cheques-ensino; f) ensino doméstico: através do home schooling é 
dada a possibilidade de as famílias poderem assegurar o ensino 
obrigatório dos seus filhos, diretamente em suas casas 
(BARROSO, 2003, p.33,- 36).   
 

          O mosaico educacional se constitui numa vitrine que oferta várias opções 

educativas ao cliente. No caso da educação, vai sendo transformada a concepção de 

sistema em detrimento de uma oferta individualizada de escolas. Essa concepção tem 

sua origem numa forma de governo que tem sido identificado como neoliberal.       

           Retomando a discussão sobre neoliberalismo, Martins (2009) nos apresenta de 

maneira objetiva e didática elementos que vem agregar qualidade crítica a nossa 

compreensão sobre as formas de atuação do neoliberalismo. Inicialmente, nos faz 

compreender os fundamentos nos quais o neoliberalismo se constitui. A partir da 

teorização de Friedrich Hayek, considerado no mundo acadêmico um dos principais 

intelectuais do neoliberalismo, Martins (2009) analisa seus fundamentos, seus efeitos e 

consequências, principalmente para a classe trabalhadora e suas contradições. Identifica 

quatro princípios nos quais o projeto neoliberal está fundamentado. 

           O primeiro trata sobre a “definição da importância do mercado para a sociedade” 

(MARTINS, 2009, p. 33). A compreensão é de que o mercado não estaria submetido a 

nenhum tipo de regulação, seja econômica, política, institucional, visto que prioriza a 

“livre concorrência” e a “liberdade de escolha”.  

O caráter de criatividade e abertura do mercado é que garantiria sua 

superioridade em relação a qualquer tipo de regulação. Na verdade, em relação ao 

mercado, o que “o pensamento hayekiano procura destacar é que as relações 

econômicas não dependem dos condicionantes histórico-culturais e das relações de 

poder existente numa dada formação social concreta, pois seria algo naturalmente 

constituído” (MARTINS, 2009, p. 34).  
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Nesse sentido, o autor afirma que há problemas nos fundamentos do 

neoliberalismo, na medida em que, compreender o mercado nessa perspectiva indica 

que o que está orientando tal análise é o “determinismo, a linearidade e o subjetivismo” 

(idem.). Para Martins (2009), ao contrario da vertente hayekiana, o mercado precisa ser 

compreendido como 

Uma unidade contraditória organicamente vinculada às leis gerais do 
modo de produção capitalista e determinada historicamente. Sua 
materialidade é expressa, concreta e provisoriamente, no conjunto das 
atividades econômicas realizadas numa formação social e entre 
diferentes formações sociais, determinadas pelo desenvolvimento das 
forças produtivas, pela circulação de mercadorias, pelos padrões de 
consumo, e, de forma mais ampla, pelo movimento das lutas sociais 
em cada conjuntura (MARTINS, 2009, p. 36). 

 

          O segundo princípio do neoliberalismo refere-se a “noção do individualismo 

como valor moral radical” (MARTINS, 2009, p. 36). Nesse princípio, a ideia que o 

fundamenta está centrada na defesa incondicional no indivíduo como elemento mais 

importante do mundo, principalmente, em relação aos aspectos políticos e econômicos.  

Na lógica hayekeniana, as formas coletivas se constituem em elementos nocivos 

ao ser humano, pois, engessa sua criatividade, reduz suas potencialidades, enfim, torna-

se um obstáculo intransponível para o crescimento do individuo. Nessa compreensão é 

desprezado todo o processo histórico e social de constituição do indivíduo. Martins 

afirma que 

O que o individualismo como valor moral radical procura defender é a 
atomização e descontextualização do ser... O que esta noção procura 
fazer é naturalizar a condição histórica do homem e fragmentar a sua 
inserção na vida social, como se fosse possível isolar o ser da 
coletividade e abstraí-lo das relações sociais, como se fosse possível 
naturalizar a sociedade e justificar as desigualdades e as formas de 
exploração. A humanidade não pode ser explicada pelas tentativas de 
redução do individuo e da sociedade, pela eliminação da história e 
pela naturalização da cultura. Porque o homem é resultante de um 
processo complexo, que refletem, pela individualidade, toda a 
humanidade da qual o sujeito faz parte (MARTINS, 2009, p. 40). 

 

          O terceiro princípio trata sobre a “noção de liberdade”. Esse princípio tem 

semelhanças com o anterior – individualismo como valor radical, na medida em que 

também desconsidera a liberdade como resultado de processo histórico vinculado as 
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formas de produção da existência, e a elege como “poder supremo, força natural que 

orienta a vontade de cada individuo” (MARTINS, 2009, p. 41).  

A liberdade está para Hayek na esfera do livre mercado, há uma redução do 

indivíduo que é compreendido como um elemento dentro da engrenagem do mercado 

com função estritamente produtiva e consumista. A liberdade de escolha “será sempre 

determinada pelas condições materiais e culturais constitutivas da totalidade” 

(MARTINS, 2009, p. 42). 

No capitalismo, a liberdade significa o direito a ser explorado, para os 
que vendem a força de trabalho, e a ser explorador, para os que detêm 
os meios de produção. É possível concluir que a noção hayekiana de 
liberdade se articula com o individualismo moral radical na 
perspectiva da defesa do livre mercado, visando a realização do 
capital. Isso significa que libertar o homem é o mesmo que liberar o 
mercado das restrições políticas e sociais estabelecidas pelas 
conquistas da economia política do trabalho sobre a economia política 
do capital (MARTINS, 2009, p. 40). 

 

O quarto princípio fundante do neoliberalismo delibera sobre a “concepção de 

Estado”. Para o neoliberalismo, a noção de Estado é fundamentada no liberalismo, isto 

é, entende-se o Estado como elemento que tem existência própria, um sujeito 

Dotado de vontade, de racionalidade e de iniciativas próprias; uma 
instancia superior e imune aos interesses particulares com 
discernimento para governar sob a inspiração de princípios e direitos 
tidos como universais e naturais. Sua gênese estaria ligada a ideia de 
um acordo entre indivíduos no sentido de preservação desses direitos. 
Sua estrutura corresponderia mais especificamente à ideia de governo. 
Sua função seria a de preservar um ambiente de liberdades de escolhas 
e, quando necessário, empregar o uso legítimo da força para defesa do 
individuo autônomo e do mercado (MARTINS, 2009, p. 42). 

 

Entretanto, o Estado deve ser definido pelo mercado, que é o órgão superior, e 

não pode criar situações que gerem prejuízos aos interesses dos indivíduos. Ao Estado 

cabe educá-los para a competição, para o desprezo à solidariedade, e para o 

investimento na concorrência. Nesse sentido, instituições que representem interesses 

coletivos como os sindicatos, por exemplo, devem ser eliminados ou enfraquecidos por 

se constituírem como instrumentos “nocivos” ao desenvolvimento da livre 

concorrência.   

Contrapondo essa lógica, Martins afirma que 
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É importante lembrar que o homem não possui essência competitiva 
definida previamente, já que sua natureza é histórica e social. É 
necessário considerar também que a concorrência é na verdade, uma 
construção histórica, cujo objetivo é o de contornar os obstáculos e 
limites ligados à reprodução do capital. Portanto não é a superioridade 
do mercado e da concorrência que definem o Estado, mas sim o 
estágio de correlação de forças entre as classes e suas funções 
(MARTINS, 2009, p. 45). 

  

Os fundamentos até aqui apresentados que fundamentaram o projeto neoliberal, 

foram, com pequenas adequações, colocadas em prática num ritmo bastante célere na 

década de 1980 a 1990. Começando pela Europa e depois se expandindo para outros 

continentes, o neoliberalismo protagonizou no cenário mundial uma violenta alteração 

das relações entre capital e trabalho na sociedade. Para Martins, dois fatores se 

constituíram em facilitadores dessa expansão: 

No plano econômico, as políticas keynesianistas se demonstraram 
incapazes de recuperar o ritmo de crescimento da economia capitalista 
mundial e manter o controle sobre o processo acelerado de 
financeirização da economia... No plano político, as organizações de 
esquerda mostravam-se incapazes de oferecer saídas que aglutinasse 
uma parcela significativa da sociedade (MARTINS, 2009, p. 47). 

 

          Liderados pela Inglaterra com Thatcher, pelos Estados Unidos com Reagan, e 

pela Alemanha por Khol, a década de 1980 vivenciou a implantação do neoliberalismo 

no mundo ocidental através de medidas vinculadas diretamente ao sistema financeiro, 

como alta de juros, enfrentamento com a classe trabalhadora, padronização das politicas 

públicas e privatizações.  

De maneira fiel ao pensamento hayekiano, as privatizações passaram a 
ser uma das palavras de ordem dos governos neoliberais de todo o 
mundo. Argumentava-se que, primeiramente, seria necessário evitar 
que a aparelhagem estatal se mantivesse causando inibições, 
constrangimentos e distorções à livre concorrência. Entretanto, além 
disso, buscava-se forjar desobrigações orçamentárias com o setor 
produtivo público para não fragilizar a chamada espinha dorsal da 
finança mundializada, como também potencializar os mercados de 
ações tanto no processo de venda quanto de lançamento de títulos 
futuros, de acordo com as regras do jogo do mercado financeiro. Com 
estes objetivos, os programas de privatizações foram orientados para 
todas as áreas, indistintamente, abrindo horizontes para novas 
possibilidades de expansão do capital (MARTINS, 2009, p. 49). 
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          Nesse sentido, presenciamos nas duas últimas décadas do século XX, um 

verdadeiro desmonte das leis trabalhistas com a flexibilização dos direitos trabalhistas, 

as privatizações, a implantação do Estado mínimo, as intervenções de organismos 

internacionais em diversas esferas do Estado, inclusive na definição da política de 

educação.  

Presente em quase todos os países, o neoliberalismo foi apresentando também 

suas limitações e inconsistências. Não se consolidou como base estável para a economia 

mundial, o endividamento dos países expôs uma não solidez nas bases de sustentação 

do capital, entre outros problemas de base social e política que foram gerando nos 

neoliberais insatisfações e produzindo resistência ao modelo. 

          Assim, estava estabelecido o cenário propício para uma revisão do modelo 

neoliberal para o século XXI. Conforme essa revisão, muito do que o pensamento 

hayekeniano tratava com certo desprezo ou considerava nocivo ao neoliberalismo, como 

a participação da sociedade civil organizada, por exemplo, será agora considerado como 

peça fundamental para a continuidade do sistema capitalista. Martins diz que 

O que o movimento revisionista apresentava era a reforma do aparelho 
de Estado, incluindo o movimento de reeducação política das massas 
– isto é, aprimoramento da sociabilidade neoliberal -, visando a 
consolidação de um suposto modelo capitalista de face humana e um 
conformismo capaz de assegurar a coesão social em torno desse 
modelo redefinido (MARTINS, 2009, p. 60-61). 

 

             O novo neoliberalismo, identificado como Terceira Via, vai incorporar em seus 

preceitos termos como “diálogo”; “participação”; a parceria público-privado, com as 

organizações não governamentais (ONGs) assumindo centralidade no cenário social. 

Incorpora-se também a ideia da sociedade sem classes ou sem antagonismos. “Na 

idealização da terceira via, o mundo não seria mais marcado pelos antagonismos 

classistas, mas sim pelas diferenças entre grupos, sendo que o maior impacto dessas 

mudanças teria se dado na sociedade civil” (MARTINS, 2009, p. 72). 

          Na terceira via, a proposta de educação adotará como princípios a construção de 

um novo sentido, a noção de participação social, e a cidadania, de maneira que tornem 

quase impossível compreender o lugar que cada um ocupa nesse novo cenário, e o que é 

resultado de outras influências que se impõem como modelo adequado. 



70 
 
 

As recomendações, nesse sentido, serão direcionadas para uma educação que 

valorize a interculturalidade, a coesão, e a paz. Isto é, uma educação que deverá 

desenvolver no indivíduo competências e habilidades para conhecer, fazer e ser, 

conforme relatório da UNESCO publicado em 1998, que ficou conhecido como 

Relatório Jacques Delors, por ter sido organizado por esse político francês. Esse 

documento apresenta os resultados e propostas da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI.  

O referido relatório elege quatro pilares nos quais a educação deverá se sustentar 

e se organizar 

Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve 
organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao 
longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os 
pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os 
instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre 
o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e 
cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente 
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes 
(DELORS, 1998, p.89-90). 

 

            Recomenda o relatório que a formação do trabalhador deve se voltar a uma 

formação de pessoas com capacidade de se adaptar a um mundo em processo de 

mudanças rápidas com habilidades para dominar essas permanentes transformações. 

Percebemos que aí está presente a noção do trabalhador com habilidades múltiplas que 

pode ser “aproveitado/explorado” da forma que melhor convier aos interesses do 

mercado.  

Percebemos ainda, um sucateamento no papel da educação, na medida em que, 

ao invés de ensinar/transmitir conhecimentos, para repassadora de saberes e modos de 

como aprender a fazer. O trabalhador, nessa nova configuração do mundo do trabalho, 

deixa de ser trabalhador e passa a ser colaborador. Em nossa compreensão há forte 

precarização do seu papel no mundo do trabalho, entretanto, essa precarização se coloca 

de forma disfarçada através do discurso da colaboração.  

          Noutra perspectiva, Meyer & Ramirez (2002, p. 93) ao analisarem a padronização 

da educação, nos apresentam outra possibilidade de compreensão da questão através da 

teoria funcionalista, que segundo eles “considera la educación como parte de um 
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modelo universalista y global, organizado em relación com la própria sociedad como 

um modelo cultural de desarrollo y justicia”. 

Os autores afirmam ainda que a educação moderna, de modo quase inerente, 

tende a ser uma empresa mundial, universal e universalista, quanto a suas aspirações e, 

em certa medida, quanto a seus resultados. Há grande influência internacional nas 

políticas educativas locais, isso acontece das mais diversas formas e pelos mais diversos 

interesses também, em grande parte ou quase totalmente, os interesses estão vinculados 

às questões do desenvolvimento econômico e do progresso.  

          De acordo com a análise de Meyer e Ramirez (2002) a padronização da educação 

se dá, em parte, porque ela é partícipe do Estado Nação que tem a padronização como 

um de seus componentes constituintes. Além disso, a educação moderna desfruta de 

expressivo apoio no âmbito intelectual e científico.  

As propostas de padronização nesse meio são bem definidas, incluindo diversos 

aspectos do processo educativo como os currículos, a formação dos professores, a 

universalização de matriculas, entre outros. Isso se ocorre por conta da dinâmica da 

sociedade global contemporânea que vai criando demandas e mecanismos que alteram 

os contextos, e vão produzindo outras relações. Nesse sentido, as pressões mundiais 

sobre os Estados, têm crescido e se intensificado bastante.  

Meyer e Ramirez elencam quatro fatores que nos leva a compreender essa 

dinâmica: 

En primer lugar, el mundo está generalmente más integrado en 
términos de comunicación, así como de intercambio. Segundo, se han 
intensificado mucho los modelos normativos del Estado-nación, sus 
verdaderos objetivos y la naturaleza y los derechos de sus ciudadanos, 
todo lo cual afecta en gran medida a la educación. Tercero, las ideas 
sociales técnicas y científicas, todavía han vinculado más estrecha y 
simbólicamente la educación con sus desiderata individuales y 
colectivos básicos. Cuarto, los modelos profesionales del sistema 
educativo se han intensificado con el paso del tiempo, lo que ha dado 
lugar a una integración profesional y organizativa mundial (MEYER 
& RAMIREZ 2002, p. 95). 

 

           Há ainda outro aspecto em relação à questão da padronização, que os autores 

afirmam estar relacionada às “doutrinas sobre Estado-nação, sobre cidadão, sobre 

direitos humanos e educativos que estão institucionalizados nas agências mundiais 

responsáveis pela avaliação, financiamento, implementação ou assessoramento dos 
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processos educativos padronizados a exemplo do “Banco Mundial, UNESCO, OCDE, 

entre outros” (MEYER E RAMIREZ, 2002, p. 95).  

Em síntese, a análise de Meyer e Ramirez (2002) nos mostra que a força que os 

modelos mundiais exercem sobre os sistemas educativos nacionais tem aumentado 

consideravelmente a padronização destes sistemas. Mostra ainda que a difusão de 

modelos padronizados tem acontecido muito mais através das instituições internacionais 

do que dos modelos nacionais, seja dominante ou não, como acontecia antes. Além 

disso, mostra que os fatores que geram mudanças educacionais estão mais diretamente 

vinculados às características e intensidade dos vínculos estabelecidos entre o Estado 

nacional e a sociedade mundial e suas organizações. 

          Noutra linha de argumentação e análise, Schriewer (2000) traz significativa 

contribuição ao debate e amplia ainda mais as evidências da externalização da educação 

através dos conceitos de auto-referencialidade de Luhmann. Para o autor, a teoria 

educacional  

desenvolve-se como uma teoria de reflexão, como uma teoria do 
subsistema social especializado na educação, formulada no interior do 
universo comunicacional deste sistema, visando promover a sua auto-
compreensão e auto-condução  (SCHRIEWER, 2000, p. 113). 

 

          Argumenta o autor que teorias dessa natureza necessitam de “interrupções nas 

relações de interdependências”, são essas interrupções que produzem processos de 

reflexão e comunicação, fator que se abre para o exterior ao subsistema. Aponta, 

também, três padrões de externalização da educação a partir da teoria de reflexão de 

Luhmann: “o recurso a princípios do conhecimento acadêmico ou das filosofias da 

ciência; o recurso a valores ou a ideologias, que subentendem um vasto consenso e; o 

recurso a organização” (Schriewer, 2000, p. 113). A externalização funciona como o 

potencial externo/internacional acessível aos sistemas, ela se constitui em processos de 

interpretação externo ao sistema.   

          Na perspectiva do sistema educativo nacional, que observa as experiências do 

outro, e que reflete sobre suas potencialidades, as referências externas podem ser 

consideradas como modelos. Para Schriewer 

Espera-se que tais referências sirvam como lições, que forneçam 
ideias estimulantes e novos impulsos para a definição de políticas, ou 
para delinear um quadro de referência para a especificação das opções 
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de reforma. O acto de olhar para além das suas fronteiras, para países 
comparáveis é, portanto concebido como sendo particularmente 
indicativo da pretendida absorção de significado suplementar através 
da externalização como um sistema que se abre ao exterior ( 
SCHRIEWER, 2000, p.114). 

 

          Outro aspecto da externalização trazido por Schriewer (2000, p. 117) diz respeito 

ao recurso da tradição. Originário do campo da história da educação, a tradição busca, a 

partir de uma determinada realidade educativa, utilizar modelos, instituições, e textos 

para produzir uma “reinterpretação e reactualização da substância normativa e teórica” 

com vistas a atender as expectativas em caso de reforma educativa.  

Em suma, é possível afirmar, a partir das análises trazidas pelo autor, que as 

externalizações podem ser compreendidas como elementos que auxiliam tanto na 

interpretação como na avaliação de sistemas educativos, objetivando fortalecer 

argumentos e debates sobre as políticas e práticas educativas. 

          Outra contribuição interessante sobre a questão da internacionalização da 

educação é produzida por Meyer (2000) quando problematiza a ideia do currículo 

global. Para ele é verdade que atualmente a sociedade global fornece modelos que 

influenciam os sistemas educativos locais/nacionais e produzem “isomorfismo” na 

educação mundial como um todo. Além disso, as influências podem se tornar um 

modelo para todo mundo dependendo de seu poder hegemônico, bem como os padrões 

curriculares tradicionais perderam muito de sua legitimidade por sua centralidade 

nacionalista.  

Em termos estruturais e organizacionais as escolas são praticamente 
idênticas em qualquer parte do mundo, por conta do esforço que é 
feito no sentido de torná-las (a escola) globalmente definidas e 
facilmente identificadas enquanto tais (MEYER, 2000, p. 19). 

 

          “Uma vez estabelecido que a Educação é um sistema institucional global, parece 

óbvio que os modelos educativos globais são criaturas de hegemonia, dos poderes e 

interesses dominantes, ou de resistência a esse domínio” (Meyer, 2000, p. 21). 

Inicialmente, essa postura parece determinista, contudo, ela revela-se coerente quando 

começamos a observar a estrutura educativa mundial e percebemos como a educação 

tem se mostrado semelhante em toda parte. 



74 
 
 

É interessante notar, por exemplo, como a estrutura educacional estadunidense 

tem sido “modelo” nas últimas décadas em número considerável de países. A educação 

mundial ou globalizada apresenta características muito semelhantes a que é praticada 

nesse país. Exemplo disso é um ensino mais individualizado e priorizando a 

participação individual; a expansão e rapidez na certificação; a inclusão nos currículos 

de mais conteúdos da linha das ciências aplicadas; a expansão de universidades; entre 

outros, que demonstram como esse Estado-Nação tem influenciado na definição de uma 

Educação mundial.  

          Em contrapartida, não percebemos ou percebemos pouco as especificidades da 

educação dos países em “desenvolvimento” como é o caso do Brasil no delineamento 

das feições dessa educação globalizada. Com base em Costa (2012) o que se observa na 

educação brasileira, de forma muito evidente, é a influência da educação americana em 

nossos currículos, e na formação dos professores – centrada no desenvolvimento de 

habilidades e competências. 

Lopes (2012), destaca a influência do referido país em nossos objetivos 

educacionais – focados na preparação para o mercado de trabalho, entre outros. 

Entretanto, o protagonismo da educação brasileira representado pelas experiências da 

educação popular, por exemplo, não compõem as feições da educação mundial. Nos 

parece que a educação mundial se constitui a partir de um modelo considerado 

adequado ao modo capitalista e se impõe para todos os demais como se assim os 

representasse. 

      A análise cultural pós-moderna traz a questão da internacionalização da educação 

através do conceito de hibridismo. Para Popkewitz esse conceito facilita a compreensão 

da pluralidade e complexidade da educação. Ele diz que 

El concepto de hibidación permite pensar que las prácticas  educativas 
tienen suposiciones, orientaciones y procedimientos plurales. La 
historia del currículum es la historia de tal hibridación. Las prácticas 
de reforma nacional también se pueden comprender como prácticas 
que tienen múltiples suposiciones y divisiones, a partir de la cuales se 
revisa el imaginário político. La globalización de las reformas 
educativas incluye um complejo andamiaje de técnicas y de 
conocimientos que no se imponen por médio de estratégias fijas y de 
aplicaciones jerárquicas de poder, movidas sin controvérsia desde las 
naciones centrales del sistema mundial hacia los países periféricos y 
menos poderosos. (POPKEWITZ , 2002, p. 232). 
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          Percebemos, a partir desse conceito de hibridismo, a concepção de educação 

proposta no relatório “Jacques Delors” (1998). Verifica-se, principalmente, a educação 

das habilidades individuais, e da pluralidade, que deve servir, sobretudo, à flexibilidade 

do trabalho para atender ao capital. 

Como diz Popkewitz (2002), a globalização das reformas educacionais não se dá 

de forma rígida e hierárquica, mas acontecem a partir dos países centrais para os 

periféricos. Numa clara determinação de mostrar quem pode ser considerado o modelo a 

seguir. O Brasil tem seguido os modelos na educação. O exemplo mais recente são os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que foram elaborados seguindo as 

orientações do relatório da UNESCO – o “Jacques Delors” para a educação do novo 

milênio. Os princípios e fundamentos dos PCNs não deixam dúvidas sobre a adesão do 

Brasil à educação por habilidades e competências orientada pelo relatório. 

Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras habilitações 
em termos das especializações tradicionais, mas antes trata-se de ter 
em vista a formação dos  estudantes em termos de sua capacitação 
para a aquisição e o desenvolvimento de novas competências, em 
função de novos saberes que se produzem e demandam um novo tipo 
de profissional, preparado para poder lidar com novas tecnologias e 
linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos. Essas 
novas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de 
iniciativa e inovação e, mais do que nunca, “aprender a aprender”. 
Isso coloca novas demandas para a escola. A educação básica tem 
assim a função de garantir condições para que o aluno construa 
instrumentos que o capacitem para um processo de educação 
permanente (BRASIL, 1997, p. 34-35).  

 

As perspectivas abordadas sobre a educação mundial/globalizada trazem a 

questão da internacionalização da educação como um elemento dado, uma questão 

definida, que não discordamos. De fato, a internacionalização é um processo em pleno 

desenvolvimento, todavia, há questões que necessitam ser consideradas, como por 

exemplo, em que medida essa internacionalização contribui para o progresso ou 

desenvolvimento econômico, cultural, social, e em que medida tem servido mais como 

estratégia de manutenção e fortalecimento dos que já gozam de sucesso e 

desenvolvimento?    

          Todas as contribuições acima referidas utilizaram como referência para suas 

análises os Estados-Nação. Considerados desenvolvidos economicamente, representam 

uma parcela fundamental da comunidade global, todos com trajetórias e objetivos 
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semelhantes. Para esses Estados, os impactos provocados pelas alterações da 

configuração internacional, objetivando garantir a manutenção do seu ranking no status 

econômico, podem ser efetivados sem grandes rupturas.  

Esses Estados partilham de uma condição estrutural e econômica praticamente 

idênticas, tem seus problemas básicos resolvidos, e qualquer medida mais agressiva 

poderá alterar alguns contextos mais localizados, entretanto, não coloca em risco as 

vidas das pessoas, ou de grupos de pessoas. Essa não é a realidade de todos os Estados 

que figuram no conjunto dos que participam do mundo globalizado. Aliás, segundo 

Dale (2002), o mundo está globalizado se consideramos o mundo econômico, pois se 

consideramos a globalização do mundo incluindo pessoas, culturas, e produtos, temos 

um processo longo a percorrer. 

          A globalização que presenciamos nos países em desenvolvimento econômico tem 

produzido uma inserção do país na economia global muito mais como consumidor. As 

tentativas de tornar-se competitivo têm levado os governos a promoverem verdadeiro 

desmonte da base produtiva interna para garantir a condição de exportador. 

No que diz respeito à educação, os esforços também se concentram no sentido 

de torná-la uma ferramenta de preparação do indivíduo para atender às demandas do 

mercado de trabalho. Reduz-se o processo educativo apenas à instrumentalização e 

capacitação para a vida produtiva. Essa situação pode ser constatada observando as 

propostas curriculares implementadas da educação básica ao ensino superior no país, 

nas quais se verifica forte priorização nos currículos híbridos que ensinam a fazer, a 

conviver e a ser. 

          Tais contextos de transposição e imposição de modelos produzem situações de 

desigualdades. No caso da política educativa, produzem desigualdade de acesso, de 

permanência e de sucesso. A maioria das pesquisas termina por priorizar apenas 

aspectos que evidenciam tal desigualdade. 

Popkewitz (2002) chama atenção para essa questão. O autor afirma que boa 

parte das pesquisas sobre políticas de desigualdade e participação produzem suas 

análises a partir do conceito de soberania do poder. Segundo o autor, em tais pesquisas a 

exclusão aparece como resultado de políticas defeituosas e se ocupam apenas em 

perguntar em que medida a política promove ou dificulta o acesso e as oportunidades 

dos que dela precisam.  
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          No caso da educação, outras perguntas temos feito no sentido de compreender o 

que leva o Estado a implementar desigualmente à política educativa. Que critérios são 

priorizados para garantir uma educação desigual ao conjunto da população. Essa 

situação de desigualdade pode ser entendida como ação da política estatal em 

consequências das pressões externas? Nesse caso não estaria o Estado desrespeitando 

princípios do mundo global?    

          No tocante à Educação para a população do campo, a situação é ainda mais grave. 

Durante muito tempo o Estado esteve omisso em garantir direitos básicos fundamentais 

à população camponesa, como moradia, saúde, educação, lazer, entre outros.  A 

concepção de educação, que tem fundamentado a ação educativa do Estado no campo, é 

evolucionista, ou seja, entende o campo como atrasado, vivendo e trabalhando numa 

etapa anterior ao capitalismo. Os grupos de trabalhadores da economia familiar estão 

sendo substituídos pelas empresas agropecuárias.   

           As empresas agropecuárias apresentam duas demandas importantes aos 

camponeses brasileiros: adaptar o trabalhador para o manuseio ao novo modo do 

processo produtivo; e educá-los para o consumo da nova produção agropecuária. Neste 

sentido, faz-se necessária a adoção de políticas educacionais que, no mínimo, preparem 

os trabalhadores para suas novas funções no mundo do trabalho. No entanto, a entrada 

de empresas agropecuárias no campo brasileiro tem produzido uma intensa 

transformação da paisagem camponesa.  

          Há uma incalculável destruição das áreas de subsistência, o que é considerado um 

processo normal para garantir o desenvolvimento e o progresso. Na medida em que 

esses cultivos de subsistência de grande parcela da população são destruídos para dar 

lugar a produção “rentável” ou “auto sustentável”, os trabalhadores continuam fora do 

mercado de trabalho, pois, não tem mais o cultivo de subsistência e as empresas que os 

substituíram não incorpora a mão-de-obra disponível, ou incorpora um percentual 

insignificante diante da demanda por trabalho.  

 

2.4. INFLUÊNCIAS DA INTERNACIONALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

          A educação brasileira sempre foi forjada a partir de contribuições e influências 

internacionais que tem perpassado todos os períodos da história do país. A educação 

colonial teve os jesuítas como responsáveis na definição e implementação da educação 
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oportunizada a população brasileira naquele momento. A educação jesuítica era um 

modelo europeu católico de enfrentamento à reforma protestante que se aplicava em 

todos os contextos nos quais os jesuítas intervinham. No Brasil não foi diferente. De 

acordo com Romanelli (1980), a catequese, que foi o principal objetivo da presença 

jesuítica no Brasil, aos poucos vai sendo redirecionada para a educação elementar, 

média e superior. Para ele o ensino no país foi 

Importado em bloco do ocidente, internacionalista, de tendência 
inspirada por uma ideologia religiosa católica e a cuja base residiam 
as humanidades latinas e os comentários das obras de Aristóteles, 
solicitadas num sentido cristão. Tratando-se de uma cultura neutra do 
ponto de vista nacional, estreitamente ligada à cultura europeia, na 
Idade Média, e alheia a fronteiras políticas – como tinha de ser a 
cultura difundida por uma associação essencialmente internacional, 
com o característico de verdadeira milícia papalina – é certo que essa 
mesma neutralidade, nos impede de ver, nessa cultura, nas suas 
origens e nos seus produtos, uma cultura especificamente brasileira, 
uma cultura nacional ainda em formação (AZEVEDO apud. 
ROMANELLI, 1980, p.35). 

 

          No império, Mialhe (2010) e Bercho (2011) afirmam que o Brasil presenciou uma 

forte desorganização do sistema educativo e o governo imperial não demonstrou muito 

interesse com a educação de maioria da população, especialmente, ao ensino elementar 

e secundário, dedicando maior atenção ao ensino superior, visto que objetivava formar 

um corpo técnico-administrativo para a nova nação. O ensino superior, especialmente os 

cursos de direito, apresentavam forte influências da educação portuguesa e francesa.  

Verificam-se, portanto, algumas similitudes entre as “políticas 
educacionais” brasileira, portuguesa e francesa no início do século 
XIX, particularmente quanto ao favorecimento do ensino superior e o 
descaso manifestado pelos seus governos em relação ao ensino 
primário nesses países... o projeto civilizatório e educacional europeu 
foi parcialmente copiado e transferido para o Brasil no Período 
Joanino e mantido no Império (MIALHE, 2010, p. 11-12). 

 

             Quando a república chega, as influências internacionais na educação brasileira 

ganham força diante da nova conjuntura política do país e das demandas educativas para 

garantir o progresso dele. O pensamento educacional brasileiro, nesse período, 

reproduzia o modelo europeu de educação.  

“Durante todo o período da Primeira República, parece terem sido os positivistas 

quem pensaram a Educação e efetivaram as reformas educacionais, em nível nacional” 
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(MAGALHÃES 2013, p. 3). A Escola Nova também se constituiu num referencial 

significativo para a educação brasileira da mesma forma que as orientações da educação 

americana no decorrer de todo o  século XX e primeira década do XXI.  

           As influências externas mais contundentes na educação brasileira com o 

neoliberalismo são promovidas pelos órgãos financiadores, especificamente o Banco 

Mundial – principal financiador da educação brasileira, que condiciona o financiamento 

e a adoção de suas recomendações. 

          O Banco Mundial é um organismo das Nações Unidas que foi criado após a 

segunda guerra mundial, em 1944, nos Estados Unidos, com objetivo de ajudar 

financeiramente os países que foram destruídos na Guerra. O Banco Mundial financia 

projetos de governos, preferencialmente nas áreas de infraestura de transporte, geração 

de energia, e saneamento, além de contribuir em medidas de desenvolvimento 

econômico e social como saúde e educação.  

          Na educação dos países em desenvolvimento, o banco prioriza atuar a partir do 

problema mais comum a praticamente todos os países – o analfabetismo. Uma das 

principais metas no financiamento da educação é diminuir o custo e aumentar a 

abrangência da educação para atender mais pessoas. Entretanto, no Brasil “quase toda a 

política educacional atual é fruto de uma influência do Banco Mundial” (NETO, 2005, 

p. 34).  

          A influência da política do Banco Mundial na política educacional brasileira é 

evidente em diversos aspectos e medidas adotadas pelo governo. Se observarmos as 

recomendações do Banco Mundial nos relatórios produzidos sobre o Brasil, 

compreendemos com mais facilidade algumas das ações estatais no que diz respeito à 

educação.  

No relatório produzido para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

intitulado “conhecimento e Inovação para a Competitividade”, há no sétimo capítulo um 

sub tópico sobre “Educação e qualificação básica”, no qual há recomendações ao Brasil 

para adotar medidas que garantam às empresas não precisarem ser obrigadas a 

proporcionar formação básica a seus empregados.   

          As recomendações estão distribuídas em quatro áreas: governabilidade, qualidade, 

acesso ao ensino médio, e transições escola-trabalho. Na governabilidade duas medidas 

são recomendadas. A primeira delas é implantar a cultura do desempenho, conforme a 
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qual “espera-se que os estados e municípios operacionalizem as metas de desempenho – 

em particular responsabilizando os diretores das escolas e suas equipes pelas 

realizações” (RODRIGUEZ et al, 2008, p. 213). A cultura do desempenho tem sido 

implantada na educação, principalmente, para avaliar o desempenho dos professores e 

dos estudantes através das provas nacionais.  

A outra medida na governabilidade é fortalecer os testes padronizados que 

quantificam os avanços e valorizam o monitoramento e a avaliação. Nessa questão o 

Brasil já está criando tradição, visto que nos últimos vinte anos tem implementado 

diversos testes para avaliar o desempenho dos alunos, a exemplo de: “avaliação da 

educação básica (SAEB), do ensino médio (ENEM), da educação de adultos (ENCEJA), 

e do ensino superior (ENADE)” (RODRIGUEZ et al, 2008, p. 213). Mais recentemente, 

adotou-se a Prova Brasil com o intuito de avaliar o desempenho dos estudantes na 

primeira fase do ensino fundamental.  

          Para melhorar a qualidade da educação básica, o relatório, “conhecimento e 

Inovação para a Competitividade”, apresenta oito medidas necessárias a serem adotadas 

pelo Brasil: estabelecer padrões operacionais mínimos para as escolas e secretarias 

municipais; reciclar os professores e recompensar o desempenho; recompensar o ensino 

eficiente com incentivos tangíveis; rever a estrutura de desenvolvimento profissional; 

reunir os melhores candidatos a docência; selecionar diretores de escola competentes e 

certificados; aproveitar os conselhos escolares existentes; fortalecer as relações entre 

escolas e comunidades; e investir em educação pré-escolar.  

Algumas destas medidas já vemos implementadas ou em processo de 

implementação no país, seja através de ações do governo federal, a exemplo das bolsas 

de estudos aos professores que aderirem ao pacto pela alfabetização na idade certa, seja 

através dos governos estaduais com concurso para diretor de escola e bonificação17 para 

professores e funcionários de escolas que apresentaram resultados satisfatórios, como é 

o caso do estado de São Paulo.  

          Um aspecto que destaque por parte dos profissionais da educação é sutileza como 

a política de desvalorização dos trabalhadores é recomendada pelo Banco Mundial 

como se fosse elemento fundamental para qualificar a educação. Para garantir a 

                                                 
17 Noticia divulgada no jornal online “O Dia”. Acessado em 07 de abril de 2013. Disponível em:  
http://odia.ig.com.br 

http://odia.ig.com.br/
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“qualidade da educação”, ao mesmo tempo que recomenda a competição individual 

entre trabalhadores da educação através do sistema de bônus, recomenda não promover 

o trabalhador por tempo de serviço ou por investimento na sua formação continuada. 

Nesse contexto, “as promoções e o desenvolvimento da carreira devem ser 

vinculados ao desempenho, em vez do tempo de serviço ou da frequência em cursos de 

treinamento” (RODRIGUEZ et al, 2008, p. 214). Recomenda-se, ainda, garantir 

vantagens somente para o início da carreira docente, isto é, 

Oferecer subvenções aos candidatos ao magistério para ajudá-los em 
seu curso superior. Tornar a docência mais atrativa para um número 
maior de candidatos e, portanto, mais competitiva e seletiva. 
Estabelecer salários iniciais mais elevados e reduzir o aumento da 
remuneração ao longo da carreira profissional. Se os candidatos certos 
forem atraídos para a sala de aula, os que tiverem uma verdadeira 
vocação permanecerão até se aposentar (RODRIGUEZ et al, 2008, p. 
214). 

 

           Essa medida parece está sendo implementada atualmente em relação ao Piso 

Profissional Nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, 

instituído através da Lei nº 11.738, de 16/7/2008, e que, desde sua implantação, só tem 

produzido angústias na maioria dos profissionais, visto que, a atualização do Piso, 

realizada anualmente, tem sido garantida e defendida somente para os professores em 

inicio de carreira e produzido um congelamento e perda das conquistas salariais dos 

profissionais que se encontram na metade e final de carreira. 

          Na questão de expansão do acesso ao ensino médio, o relatório inicia afirmando 

que os modelos mais interessantes são os da Europa e dos Estados Unidos. E que o que 

existe no Brasil já tem alguma semelhança com o modelo americano. Aponta, ainda, 

duas medidas que deverão garantir tal expansão. 

A primeira concerne ao aperfeiçoamento das escolas de nível médio, 

melhorando o ensino fundamental. Para tanto, deve-se garantir um fluxo permanente 

entre os alunos do ensino fundamental, e aumentar recursos com a transformação do 

FUNFEF em FUNDEB. Já a segunda medida refere-se a fazer uso de transferências 

condicionais de renda e contas-poupança para atrair os estudantes do nível médio para a 

escola e ajuda-los a concluir o curso. 
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Um exemplo dessa recomendação adotada na política educacional brasileira 

pode ser o Pro Jovem Urbano e Pro Jovem Campo, que pagam uma bolsa aos estudantes 

para que possam concluir o ensino fundamental. Fator que, na nossa compreensão, 

justifica afirmar que de fato as recomendações internacionais influenciam na educação 

brasileira. 

          Outra recomendação do Banco Mundial para a educação básica brasileira é a 

assistência para a transição escola-trabalho. Essa recomendação visa garantir um bom 

aproveitamento das empresas com a mão de obra disponibilizada no mercado. Portanto, 

uma medida recomendada é acompanhar o aproveitamento dos alunos e adotar 

currículos diferenciados para aqueles dos turnos diurno e noturno. Estabelecer vínculos 

mais próximos entre as escolas e as empresas, como também estimular a aplicação de 

exames de validação de diplomas de nível médio para estudantes que adquiriram 

experiência através do trabalho são outras medidas recomendadas para a assistência 

escola-trabalho sugeridas no relatório. 

          A última recomendação para a educação nesse relatório é sobre o ensino superior 

e capacitação avançada. Em relação ao ensino superior, também, o Banco Mundial não 

concorda com a política adotada pelo governo brasileiro e faz algumas recomendações. 

Entre elas destacam-se a avaliação de desempenho, o aumento de compras de vagas em 

instituições privadas, a valorização do ensino e não da pesquisa nas universidades. A 

pesquisa deve ficar sob responsabilidade de centros de excelência e não de todas as 

universidades, e priorizar, na destinação de recursos, as “melhores” instituições de 

pesquisa. 

          Se observarmos o ensino superior no nosso país, mesmo superficialmente, 

percebemos muitas das recomendações do Banco Mundial presentes em muitas das 

ações e programas executados pelo governo federal no ensino superior. A mais evidente 

e divulgada na sociedade, é a compra de vagas na nas instituições privadas através do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI.  

          Noutro documento do Banco Mundial sobre a educação secundária no Brasil, 

quanto ao acesso, equidade, qualidade e financiamento, os autores afirmam que vão 

apresentar “um leque de opções de política – em vez de prescrições – para enfrentá-los” 

(RODRIGUEZ & HERRÁN, 2000, p. iii).  
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Nesse documento, os autores finalizam apresentando uma agenda de pesquisa e 

sugerindo, inclusive, os temas que devem ser pesquisados para facilitar a adoção de 

políticas para o ensino secundário. Entre os temas sugeridos destacam-se: escola 

noturna, gestão e autonomia escolar, programas de complementação de renda como o 

programa Bolsa Família, mercado de trabalho para o magistério, aprendizado e mercado 

de trabalho, impacto do ensino à distância, entre outros. 

          Acreditamos que tudo que foi elencado até aqui é suficiente para evidenciar uma 

forte influência internacional na educação brasileira. Vale enfatizar, ainda, outra 

influência na educação que é o relatório da UNESCO, o Jacques Delors (já referido 

nessa pesquisa), que apresenta a proposta de educação para o novo milênio.  

As incidências desse documento são perceptíveis na educação brasileira de 

diversas formas, mais especificamente, através dos Referenciais Curriculares Nacionais 

ou como ficou popularmente conhecido: os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 

para a educação básica. 

Os parâmetros curriculares, mesmo sendo apresentados como referenciais sem 

obrigatoriedade de implementação em seus princípios, “pela sua natureza, eles não se 

impõem como uma diretriz obrigatória: o que se pretende é que ocorram diálogos entre 

estes documentos e as práticas já existentes” (BRASIL, 1997, p. 37), têm sido a única 

referência utilizada no Brasil para avaliar a educação básica.  

          Todos os referenciais – Educação Infantil (1998), Ensino Fundamental (1997) e 

Ensino Médio (2006), enfatizam em seus objetivos um dos principais objetivos do 

relatório Jacques Delors – o desenvolvimento de competências, o desenvolvimento de 

capacidades individuais, entre outros. Isso nos permite, portanto, afirmar que este 

documento foi uma dos principais referências na elaboração dos parâmetros curriculares 

nacionais. A proposta de Educação do Campo também apoiou-se em referências 

internacionais em sua elaboração. 

          Gestada e nascida no período de intensa reorganização do trabalho, a educação do 

campo pode ser identificada como uma proposta política de educação nacional pensada 

para o local. Um local marcado por processos de exclusão que, com a intensificação da 

globalização econômica, corre risco de desaparecimento por sua condição de “atraso” 

no processo produtivo. 
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No bojo de processos conflitivos de luta por terra e trabalho, os movimentos 

sociais e sindicais do campo incorporam na sua pauta de luta pela terra, direitos sociais 

como saúde, moradia, lazer e educação para si e para seus filhos. Para auxiliar na 

elaboração de propostas, os movimentos buscam apoio das universidades que passam a 

estabelecer convênios e prestar assessorias nas mais diversas áreas sociais.  

          No caso da educação, a reconfiguração da proposta de educação, que recebeu 

posteriormente o nome de “Educação do Campo”, resultou da parceria entre 

movimentos sociais e universidades, que através de assessorias pedagógicas aos 

projetos de educação de jovens e adultos, especialmente, dos encontros e congressos de 

educação promovidos pelos movimentos, foram construindo a proposta de educação do 

campo como alternativa a educação rural que, no atual contexto econômico e cultural, 

não atende às necessidades e demandas do mundo camponês.  

Além da parceria com as universidades, outros organismos institucionais 

nacionais e internacionais apoiaram e/ou contribuíram na elaboração da proposta de 

Educação para o campo. Essa parte do texto trata desses apoios e influências, e de como 

eles se manifestam na potencialização e na consolidação dessa política educativa.   

          Analisar as influências dos processos de internacionalização da educação na 

política de Educação do Campo, não é uma tarefa fácil, visto que esta política se 

constituiu com um discurso de especificidade local. Contudo, basta um olhar mais 

cuidadoso e as influências nacionais e internacionais que forjam a educação do campo, 

saltam a nossa vista.  

Seu surgimento ocorreu no seio das disputas sociais estabelecidas na sociedade 

brasileira na década de 1990, do século XX, entre capital e trabalho, sendo 

protagonizadas pelos movimentos sociais, sindicais e o Estado. A educação do campo 

resulta da relação conflituosa entre Estado e movimentos sociais num processo 

contraditório no qual o Estado também estava representado junto aos movimentos 

através das universidades. Ou seja, é o Estado em conflito consigo próprio. 

          Diferente do processo de imposição de modelos internacionais impostos a 

educação brasileira, já referido nessa Tese, muitas foram as influências incorporadas 

tanto no processo de elaboração, como na defesa por implementação da proposta de 

política educativa para o campo.  
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Na medida em que vários fatores podem desencadear processos de imitação, 

incorporação, e importação de modelos educativos ou, como diz David Phillips (2004), 

“cross-national attraction”, a Educação do Campo buscou fundamentar sua proposta em 

experiências educativas internas e externas que pudessem se contrapor ao que o Estado 

oferecia, especificamente ao modelo das habilidades e competências na educação.  

Dos motivos apresentados por Phillips (2004) para que determinado grupo ou 

governo possa utilizar como referencial determinado modelo, identificamos quatro que 

levaram os movimentos sociais a produzir uma proposta educativa e a buscar 

referências para tal: 1. Systemic collapse to varying degrees, o sistema educativo 

brasileiro vivenciava uma transformação técnica que atingia da aprovação de legislação 

até as definições curriculares e estruturais do sistema educativo. No campo a população 

convivia com ausência de escolas e fechamento inexplicável das poucas que havia; 

2. Internal dissatisfaction, havia profunda insatisfação da população com a 

escola rural. Tanto os pais como os profissionais da educação expressavam descrédito 

em relação àquela escola; 3. Negative external evaluation, a educação brasileira 

figurava no cenário internacional com conceitos extremamente negativos. Fator, 

inclusive, que levou o banco Mundial a recomendar medidas estruturais para o sistema 

educativo objetivando alterar tal cenário perante a comunidade internacional. 

Tais recomendações resultaram internamente um conjunto de medidas políticas 

adotado pelo governo brasileiro, a exemplo da aprovação da LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação); da criação do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério); da Criação 

de um referencial curricular nacional único – PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais). 

Nesse período, a Educação do Campo sequer passava por processos avaliativos; 

4. Knowledge and skills innovation, os avanços tecnológicos chegavam ao 

campo como elementos que substituiriam o camponês, porém, não em seu benefício. A 

escola precisava fazer com que a tecnologia deixasse de ser um objeto não identificado 

para o camponês e se tornasse um bem social facilitador do processo produtivo. 

          Na tentativa de se contrapor à educação rural historicamente implementada na 

sociedade brasileira, os movimentos sociais do campo buscam alternativas em 

experiências internas e externas para construção de uma proposta educativa que atenda 

as especificidades do mundo camponês. Nesse sentido, é possível identificar, no âmbito 
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pedagógico e metodológico, três grandes influências na proposta de educação do 

campo, destas, duas são externas e constituem modelos internacionais de educação.  

          O primeiro referencial utilizado como modelo pela educação do campo é a 

“pedagogia freiriana”. As experiências de alfabetização de jovens e adultos do educador 

brasileiro Paulo Freire, e seus princípios pedagógicos e filosóficos, se constituem na 

principal referência pedagógica utilizada como modelo para organizar e desenvolver o 

conhecimento escolar na educação básica. A pedagogia libertadora mediada pelo 

diálogo, proposta por Paulo Freire, produz uma interação entre os sujeitos educandos e 

educadores, que assumem uma dimensão coletiva e solidária de trocas, considerada 

como elemento essencial para a educação do campo.  

          Outro referencial fundamental adotado pela educação do campo é o modelo 

internacional, conforme referido anteriormente, das Maisons Familiales Rurales. Esse 

modelo educativo fundamenta a proposta pedagógica que alia educação e trabalho na 

segunda fase do Ensino fundamental (6º ao 9º ano) através da “Pedagogia da 

alternância”. 

Consoante Ribeiro (2010), a Pedagogia da Alternância pode ser identificada 

como uma alternativa metodológica de formação profissional agrícola de nível técnico, 

para jovens do sexo masculino, filhos de agricultores franceses que haviam perdido o 

interesse pela escola.  

A partir desse problema com os jovens, pais agricultores se reúnem com o 

pároco da aldeia para encontrar uma alternativa e criam uma parceria na qual fica 

estabelecido que os jovens “permaneceriam durante três semanas trabalhando com os 

pais e ficariam reunidos, estudando na casa paroquial durante uma semana por mês” 

(RIBEIRO, 2010, p. 295). 

Essa parceria dá origem, segundo Ribeiro (2010), a primeira Maisons Familiales 

Rurales, em 1935, em Lot-et-Garone, região sudoeste da frança. Somente após o final 

da segunda guerra mundial é que o modelo das Maisons Familiales Rurales se expande 

para todos os continentes. 

          Modelo semelhante é criado na Itália, por volta dos anos de 1960. É semelhante 

no método de alternância, mas diferente das Maisons Familiales Rurales, este com total 

apoio do poder publico ao invés das associações dos trabalhadores. São as Escolas 

Famílias Agrícolas.  
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          No Brasil a primeira experiência com a metodologia da alternância ocorre em 

1968, no Espírito Santo pelo Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo 

(MEPES). Esse movimento adota o modelo italiano das Escolas Famílias Agrícolas. Já 

as Casas Familiares Rurais francesas chegam ao Brasil, de acordo com Ribeiro (2010), 

no nordeste, no estado de Alagoas com a criação de uma Casa Familiares Rurais em 

Arapiraca, em 1981. No final da década de 1990, a proposta da alternância em educação 

ganha espaço no cenário brasileiro através do debate sobre a educação do campo como 

um referencial fundamental.  

          Outro modelo menos expressivo, mas bastante utilizado também é a proposta 

russa da escola do trabalho de Pistrak. Esse referencial além de contribuir na discussão 

sobre educação e trabalho na educação do campo, fundamenta também a concepção 

socialista de educação defendida pelos movimentos sociais do campo.  

Tais referenciais justificam-se, visto que, a proposta de educação do campo 

pretende se contrapor a uma educação considerada “tradicional”, que não emancipa, não 

potencializa, não politiza. Os modelos utilizados para tal contraposição devem ser 

capazes de produzir o contrário disso.  

No tocante às experiências em educação do campo no Rio Grande do Sul, 

“nessas experiências sobressai a influência de uma concepção de escola socialista, 

experimentada na Rússia no período pós-revolucionário, sobressaindo os nomes de 

Pistrak, Makarenko e Kruspskaya” (RIBEIRO, 2010, p.382). A referência da escola do 

trabalho de Pistrak tem sido uma forte referência na formação de professores para a 

educação do campo. 

          No âmbito político, as influências externas se configuram de forma mais 

generalizadas na educação nacional através do ensino por competências com os 

parâmetros curriculares nacionais fundamentando as práticas docentes. Há o controle 

através dos exames nacionais de avaliação, que nivelam a aprendizagem sem considerar 

as especificidades e/ou as diferentes oportunidades educativas.  

Há, ainda, controle na formação docente com matrizes curriculares que ignoram 

a importância de incluir contextos educativos específicos, a exemplo do que ocorre na 

formação de professores da educação do campo, bem como, nos livros e materiais 

didáticos, que além de serem homogeneizados, demarcam uma prioridade nos contextos 



88 
 
 
urbanos. Enfim, uma generalização que afeta com mais gravidade a educação do campo, 

à medida que esta conta com maior nível de precariedade.  

              Ao iniciar esse capítulo, além das questões conceituais, buscávamos 

compreender as influências das políticas educativas internacionais na educação do 

campo brasileira. Queríamos compreender até que ponto poderia haver interferência 

externa na decisão de fechar ou abrir uma escola do campo, na definição de um curso de 

formação docente, na orientação ou não aos secretários de educação para aplicar o 

recurso financeiro previsto na legislação nas escolas do campo, enfim, compreender se 

as orientações internacionais de ajuste mais geral da educação poderiam ocasionar 

medidas mais restritivas no âmbito local. 

          No dialogo com os autores fomos identificando que as influências internas e 

externas fazem parte atualmente de qualquer prática educativa. Conforme Mayer e 

Ramirez (2002), não há processo educativo contemporâneo que esteja livre de alguma 

referência, seja interna ou externa. A educação do campo, de acordo com Bachrach e 

Baratz (1962), jamais poderia se constituir como proposta educativa sem referencial, 

pois se propõe contrapor-se a uma política educativa existente ou ausente, teria, no 

mínimo, a educação rural como referência de um modelo não desejado. 

Fomos compreendendo também que essas interferências são necessárias 

inclusive para garantir certa qualidade a qualquer processo educativo. Que às vezes são 

necessários modelos a seguir. Na medida em que buscamos sempre o melhor, o sucesso, 

certamente tomaremos como exemplo, aqueles que, socialmente, têm sido reconhecidos 

como exemplos exitosos. No caso aqui descrito, modelos exitosos de educação.  

          A educação do campo como política pública recente, está impregnada de 

influências, as mais diferentes possíveis, haja vista ter sido gestada num período de 

grandes conflitos sociais, sobretudo, no campo, objetivando garantir direitos e 

identidade aos cidadãos. Buscava-se como argumentos e contra argumento, experiências 

e indícios que mostrassem a necessidade de mudança social, e de reorientação de 

prioridades nas políticas públicas, para garantir direitos e gerar desenvolvimento.  

A Educação do Campo nasce a partir da necessidade de um projeto de país que 

viesse a se contrapor ao que estava sendo implantado no país – o projeto neoliberal da 

terceira via já referido nesta pesquisa. Defendia-se um projeto de “sociedade justa, 

democrática, solidária e igualitária; que fortalecesse um projeto de desenvolvimento 
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sustentável para o campo, que pudesse se contrapor ao latifúndio e ao agronegócio” 

(CARTA LUSIÂNIA, 2004, p.25). Um projeto de país que  

Inclua o povo brasileiro, mas todo o povo, como sujeito da construção 
de novas alternativas que tenham como pilares a justiça social, a 
diminuição das desigualdades e a construção de uma nova cultura, que 
ajude a repensar o nosso jeito de ser país, de ser povo, de fazer história 
(TEXTO BASE 1ª CONF. EDU. DO CAMPO, 1998, p. 26). 

 

          A proposta de educação do campo, consoante Kolling et al (1999), traz ao mesmo 

tempo em seus princípios e objetivos principais, a defesa de uma educação especifica 

para um grupo social (dos camponeses) com uma pedagogia que valorize elementos de 

pertencimento cultural, e a defesa de uma educação que valorize as tecnologias mais 

atualizadas e que potencialize para o desenvolvimento sustentável.  

Tais objetivos evidenciam na educação do campo, uma prioridade para a 

formação geral do cidadão, que contemple não apenas as habilidades básicas para o 

mundo do trabalho, mas, que agregue na formação das pessoas todas as possibilidades 

de inclusão social a partir do conhecimento escolar.  

          Uma educação que ao se constituir como local, não se “guetifica”, não busca o 

isolamento e/ou o purismo para determinado grupo social (no caso os camponeses), ao 

contrário, que seja uma educação que sendo local é internacional pela amplitude de 

referências que agrega, tanto em sua constituição como em seu desenvolvimento. A 

proposta de Educação do Campo pode ser referencia para pensar políticas educativas 

para qualquer outro espaço – camponês ou não camponês. Atuando em outra lógica, que 

se contrapõe ao modelo do sistema mundial compreendido como 

Um subsistema histórico que se tem desenvolvido em torno quer da 
expansão de um sistema de produção transnacional, o mercado 
mundial capitalista, quer da expansão do modelo sociopolítico do 
Estado-nação (AZEVEDO, 2007, p. 29).  

 

          Sistema mundial esse que objetiva produzir homogeneização também nos 

processos educativos, e, segundo o qual, 

As próprias disparidades que existem nos sistemas educativos, os seus 
impasses ou conflitos mais importantes, não serão tanto fenômenos 
locais ou parciais, mas elementos de um sistema educativo mundial. 
Estes processos são conflituosos e traduzem-se normalmente pela 
dominação de um mesmo e universal modelo de escolaridade: 
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sistemas escolares gerais, selectivos, normalizados, profissionalizados, 
controlados pelo Estado, hierarquizados em níveis, diplomas e 
certificados (AZEVEDO, 2007, p. 31). 

 

A Educação do Campo anda noutra direção, a da contra hegemonia, a da 

construção de uma sociedade com desenvolvimento social economicamente justo e 

ecologicamente sustentável (Resolução n 1, 2002). Sua potencialidade pedagógica e 

política extrapola o mero espaço físico camponês brasileiro e pode se constituir como 

referência para políticas educativas internacionais, respeitando as devidas 

especificidades, sociais e culturais. 
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3 - O CONTEXTO SOCIAL, ECONÔMICO E POLÍTICO NA 

CONFIGURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

          Parece quase unanimidade a afirmativa de que vivenciamos mais uma crise do 

capitalismo. Dos conservadores aos progressistas, de liberais a neoliberais, todos 

afirmam que testemunhamos mais um período de transição histórica provocada pela 

crise do capitalismo. Todavia, nesse cenário de certezas há também os que, mais 

cuidadosos, concordam que está em curso um conjunto considerável de mudanças e, por 

isso, ponderam sobre a existência de uma “revolução permanente” do sistema 

capitalista. 

          Para Harvey (2004), todas as mudanças em curso produzem muita confusão 

interpretativa em quase todas as correntes teóricas. Segundo o autor, o único aspecto 

consensual é que alguma coisa significativa mudou no modo de funcionamento do 

capitalismo a partir de mais ou menos 1970.  

A transição do fordismo para a acumulação flexível evocou, na 
verdade, serias dificuldades para teorias de toda espécie Teóricos 
Keynesianos, monetaristas e do equilíbrio parcial neoclássico parecem 
tão perturbados quanto todas as outras pessoas. Essa transição também 
trouxe sérios dilemas para os marxistas. Diante desses problemas, 
muito comentadores abandonaram qualquer pretensão de teoria e 
simplesmente recorreram à caça de dados para dar conta das rápidas 
mudanças (HARVEY, 2004, p. 163)   

 

          De acordo com Harvey (2004), utilizando os termos “organizado, desorganizado” 

para caracterizar o que denominam de transição do capitalismo, os estudiosos 

apresentam com maior ênfase, muito mais a desintegração em detrimento da “coerência 

do capitalismo contemporâneo”, evitando, assim, um possível confronto com a 

possibilidade de transição do “regime de acumulação”. O autor ressalta a atualidade da 

teoria marxista e destaca três características do capitalismo atual, que Marx já analisava 

no século XIX. 

          A primeira característica concerne ao entendimento de que se há crise, é por falta 

de crescimento, na medida em que um dos principais focos do capitalismo é o 

crescimento. Sem crescimento não há lucros e, consequentemente, há prejuízo da 

acumulação de capital. Um aspecto interessante nesta concepção é que as consequências 
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sociais, políticas, culturais, ecológicas resultantes dos esforços empenhados para 

garantir a acumulação de capital não são considerados importantes, pois “um dos pilares 

básicos da ideologia capitalista é que o crescimento é tanto inevitável como bom” 

(HARVEY, 2004, p. 166).  

          A segunda característica traz à baila a relação capital e trabalho. Controlar o 

trabalho tanto na produção como no mercado é vital para a “perpetuação do 

capitalismo”. Assim, o crescimento está apoiado no controle da exploração do trabalho 

e dos salários para garantir o desenvolvimento capitalista. Tal constatação nos faz 

compreender que na relação de classe entre capital e trabalho, este último estará sempre 

em desvantagem. Haverá sempre prejuízo, exploração para o trabalho e, 

consequentemente, lucro e acumulação para o capital. 

          A terceira característica está relacionada à dinamicidade e à necessidade de 

inovação tecnológica do capitalismo. A busca pelo lucro se constitui no principal fator 

garantidor da necessidade por tecnologia e pelo traço dinâmico que o capitalismo 

apresenta. Mas, 

 “se o controle do trabalho é essencial para a produção de lucros e se 
torna uma questão mais ampla do ponto de vista do modo de 
regulamentação, a inovação organizacional e tecnológica no sistema 
regulatório se torna crucial para a perpetuação do capitalismo” 
(HARVEY, 2004, p. 169). 

 

Daí, um dos argumentos mais potentes do capital para garantir sua hegemonia na 

sociedade está na defesa incondicional do progresso como elemento fundamental ao 

desenvolvimento social. A análise marxista mostra que as três características do 

capitalismo acima referidas são contraditórias e inconsistentes e que esse fator se 

constitui no elemento naturalmente produtor de crises no capitalismo. 

O argumento marxista é, por conseguinte, que a tendência de 
superacumulação nunca pode ser eliminada sob o capitalismo. Trata-
se de um interminável e eterno problema de todo modo capitalista de 
produção. A única questão, portanto, é como exprimir, conter, 
absorver ou administrar essa tendência de maneira que não ameacem a 
ordem social capitalista (HARVEY, 2004, p. 170) 

 

          Conforme Harvey (2004), para conter a superacumulação e garantir que a ordem 

social capitalista seja mantida, algumas providências devem ser cuidadosamente 

tomadas. Uma delas é a desvalorização de mercadorias, de capacidade produtiva, do 
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valor do dinheiro, além da destruição direta. Em outras palavras, para conter a 

superacumulação excessiva da produção que traz como consequência pouco lucro, 

devem ser tomadas medidas radicais, como a destruição de uma safra de alimentos, por 

exemplo, como fizeram os produtores de batatas no Paraná na década de 199018. 

Medidas como esta são frequentes no Brasil, um país que produz alimentos para 

exportação, enquanto a população apresenta um percentual de desnutrição considerável 

e produz consequências danosas ao desenvolvimento e melhoria das condições de vida 

da população. Entretanto, estes problemas são considerados irrelevantes para o 

capitalismo. Mesmo que provoque um alto preço político, visto atingir setores da classe  

capitalista e da classe  trabalhadora, a desvalorização tem sido uma das alternativas para 

preservar o lucro do capitalismo. 

          O controle macroeconômico pode acontecer através da “institucionalização de 

algum sistema de regulação” (HARVEY, 2004, p. 170). Este se configura como outra 

medida utilizada para conter a superacumulação da produção capitalista. O autor aponta 

o Estado do Bem Estar Social aliado ao fordismo, como exemplo de manutenção de 

certo equilíbrio, mesmo frágil, para garantir crescimento. 

          Outra medida para controlar a superacumulação é sua absorção por “intermédio 

do deslocamento temporal e espacial” (HARVEY, 2004, p. 171). Uma de suas ações 

mais frequentes é o empréstimo de dinheiro aos países do terceiro mundo, 

principalmente, em longo prazo e com altas taxas de juros. Esta, segundo o autor, é uma 

das mais potentes formas de absorção da superacumulação. Contudo, ainda assim 

presencia-se o colapso 

Com a maturação, esses sistemas fordistas de produção se tornaram 
centros de superacumulação novos e, com frequência, bastante 
competitivos... a competição  espacial aumentou ainda mais, à medida 
que se esgotava a capacidade de se resolver o problema da 
superacumulação por meio do deslocamento geográfico. Assim sendo 
a crise do fordismo foi tanto geográfica e geopolítica como uma crise 
de endividamento, luta de classes ou estagnação corporativa nas 
nações-Estado. Os mecanismos desenvolvidos para controlar 
tendências de crise simplesmente terminaram por ser vencidos pela 
força das contradições subjacentes do capitalismo (HARVEY, 2004, 
p. 175). 

                                                 
18

 Os produtores de batatas do Paraná queimaram a produção para elevar o preço da batata (JORNAL 

VALE DO AÇO, 2011). 
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          A acumulação flexível é outra faceta das estratégias do capitalismo para gerar 

lucro, e se apresenta de duas formas distintas nas quais mantém o caráter explorador e 

excludente do sistema capitalista. Recorremos ainda às análises de Harvey (2004) para 

facilitar nossa compreensão. Este autor apresenta duas estratégias: a mais-valia absoluta 

e a mais-valia relativa.  

A primeira se constitui em ações diretas na redução das garantias e benefícios 

conquistados pelos trabalhadores, com o aumento na jornada de trabalho sem 

vinculação com aumento de salário, ou com as condições de trabalho, ou, ainda, com a 

melhoria de vida dos trabalhadores. A transferência dos meios de produção dos grandes 

centros para lugares periféricos com pouca ou nenhuma organização trabalhista 

constituem as principais ações da estratégia denominada acumulação flexível do capital. 

          A segunda estratégia, a mais-valia relativa, mostra uma faceta do capitalismo 

mais excludente ainda. Apoiada nas mudanças organizacionais e tecnológicas, promove 

violenta redução dos postos de trabalho e aumento das exigências em termos de 

qualificação para ocupação dos restritos postos de trabalho existentes. 

Apoiar-se nessa estratégia enfatiza a importância de forças de trabalho 
altamente preparadas, capazes de compreender, implementar e 
administrar os padrões novos, mas muito mais flexíveis, de inovação 
tecnológica e orientação de mercado. Surge então um estrato 
altamente privilegiado e até certo ponto poderoso da força de trabalho, 
à medida que o capitalismo depende cada vez mais da mobilização de 
forças de trabalho intelectual como veículo para mais acumulação 
(HARVEY, 2004, p. 175) 

 

          Um aspecto que merece atenção diz respeito a como o capitalismo dito 

“avançado, contemporâneo” convive ao mesmo tempo com formas de trabalho 

doméstico, informal, paternalista, familiar, e com as novas tecnologias de produção. Tal 

configuração expõe de maneira muito precisa o caráter contraditório, excludente e 

violento do capitalismo. Demonstra que na busca pelo lucro (mais-valia) todo e 

qualquer empecilho pode ser destruído, independente das consequências que possa 

produzir. Até porque quando alardeia a necessidade de desenvolvimento, refere-se 

exclusivamente ao desenvolvimento do capital e das forças produtivas a ele vinculadas.  

Nesse sentido, não assume responsabilidade alguma com o trabalho ou com os 

trabalhadores, mas apenas com a produção da mercadoria. Atualmente (primeiras duas 
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décadas do século XXI), estamos presenciando diariamente, através dos meios de 

comunicação de massa, os violentos confrontos entre os trabalhadores e o Estado 

europeu por conta da mais recente crise financeira.  

          O Estado cumpre duplo papel neste caso, especialmente nos momentos de crise, 

nos quais atua na defesa do capital, evidenciando seu caráter classista. Poulantzas 

(1985) e Peroni (2003) nos ajudam a compreender este aspecto quando afirmam, 

respectivamente, que 

Os aparelhos de Estado consagram e reproduzem a hegemonia ao 
estabelecer um jogo variável de compromissos provisórios entre o 
bloco no poder e determinadas classes dominadas. Os aparelhos de 
Estado organizam-unificam o bloco no poder ao desorganizar-dividir 
continuamente as classes dominadas, polarizando-as para o bloco no 
poder e ao curto-circuitar suas organizações políticas especificas 
(POULANTZAS, 1985, p. 161). 

 

O papel do Estado como credor ou operador de último recurso tornou-
se, é óbvio, muito mais crucial. Verificamos que mesmo os governos 
mais comprometidos com a lógica neoliberal não-intervencionista têm 
sido grandes interventores a favor do grande capital, o que ressalta, 
mais uma vez, o caráter classista do Estado, que, ao mesmo tempo que 
se torna Estado mínimo para as políticas sociais e de distribuição de 
renda, configura-se como Estado máximo para o grande capital 
(PERONI, 2003, p. 33). 

 

          No Brasil, após o processo de redemocratização política, tem início um período 

de transição que se desenrola paralelamente à crise do capital na América Latina na 

década de 1980. Nessa década houve grande mobilização social por democracia que 

potencializou os movimentos sociais organizados existentes, e oportunizou o 

surgimento de outros, como é o caso do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST), e a Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

A força que a sociedade civil organizada conseguiu agregar naquela década foi 

ampliada na seguinte. Uma década de intenso enfrentamento com o Estado que 

implementava o Neoliberalismo da Terceira Via, conforme já referido nesta Tese. Nesse 

embate, alguns direitos foram assegurados à população brasileira como resultado da 

reforma produzida pelo Estado, a saber: uma nova Constituição para o país, uma Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), além de um conjunto de outros documentos 

normativos da Educação brasileira. Para Neves & Martins (2010) a interferência na 

legislação é uma das características que se destaca no neoliberalismo da terceira via. 
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Dentre as práticas utilizadas pelo Estado neoliberal da Terceira Via, 
destacam-se: a interferência na legislação e a concepção de estruturas 
regulatórias que privilegiam interesses específicos; o fato de o Estado 
assumir o risco 12nas tão festejadas parcerias público-privadas; a 
multiplicidade das maneiras de vigiar e punir voltadas à classe 
trabalhadora; o fato de o Estado ter o dever proteger os interesses 
corporativos, se necessário reprimindo a dissensão (NEVES & 
MARTINS, 2010, p. 71). 

 

          A crise do capital continuou presente no Brasil na década de 1990. O aumento da 

dívida pública, a hiperinflação, e todo o conjunto de sintomas e consequências que as 

crises capitalistas produzem foram vivenciados também internamente, gerando muitos 

conflitos sociais tanto nas cidades como no campo. 

Nos anos 90, a partir da constituinte, o eixo das políticas educativas 
foi se reordenando em função da democratização da escola mediante a 
universalização do acesso e a gestão democrática, centrada na 
formação e nos direitos do cidadão. Essa compreensão do direito 
social estava vinculada diretamente aos diversos setores emergentes 
da sociedade da transição, entre a ditadura e o que veio culminar com 
a Nova República, tendo em vista a reorganização do poder e a 
necessidade em apresentar projetos que não fossem de encontro aos 
seus interesses (FERNANDES, MOLINA, CALDART, JESUS, 2009, 
p. 245). 

 

Foi exatamente neste cenário de intensa implementação da política neoliberal no 

Brasil, com o surgimento de importantes organizações, que os movimentos sociais do 

campo, aliados a representantes de universidades brasileiras, deram início ao 

movimento pela Educação do Campo. 

É nesse contexto, de um capitalismo em crise ou em transição entre crises, em 

plena implementação de sua receita mais atual (o Neoliberalismo da Terceira Via), que 

o Brasil vai construir uma base para reconfiguração do espaço educativo no meio rural 

que passa a ser identificado como Campo. O cenário político administrativo que 

protagonizou essa reconfiguração esteve centrado em duas forças políticas adversárias. 

A social democracia representada pelo governo do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), e a esquerda democrática representada pelo então presidente Luís 

Inácio Lula da Silva (Lula).  

        

 



97 
 
 
3.1. NO GOVERNO FHC 

A vitória de Fernando Henrique Cardoso, na eleição de 1994, que o elegeu 

presidente do Brasil, representou para a classe dominante brasileira a esperança de 

consolidar o projeto neoliberal que enfrentava até então impasses e distensões políticas 

que dificultaram sua consolidação no país.  

Representando o projeto da social democracia e da frente liberal, o governo de 

FHC faz opção pelo neoliberalismo que, de acordo com Martins (2009), significa “uma 

adesão tardia” do Brasil ao neoliberalismo, fator que faz com que no país seja 

implementado o neoliberalismo da Terceira Via. Para o autor, o bloco no poder 

representado no governo de FHC foi respaldado por dois eventos internacionais de 

significativa relevância: a reorientação das estratégias do Banco Mundial, e o governo 

de Bill Clinton, nos Estados Unidos, os quais deram início a medidas que configuram a 

adesão do país ao neoliberalismo da Terceira Via a partir de medidas em dois âmbitos 

específicos: 

No plano econômico implementou  as chamadas medidas de ajuste 
fiscal e estrutural estabilizando a economia nacional e aprofundando  a 
consolidação das regras de liberalização e internacionalização no país 
em sintonia com o receituário do consenso de Washington... No plano 
político, implementou as medidas de legitimação social a partir de um 
intenso trabalho de reestruturação do Estado, especificamente em suas 
funções ético-políticas, seguindo os preceitos do neoliberalismo da 
Terceira Via difundidos pelo Banco Mundial (MARTINS, 2009, p. 
140). 

 

Ainda consoante o autor, paralelamente a essas medidas, vai sendo produzida 

uma reeducação da sociabilidade a partir, principalmente, da intervenção empresarial na 

sociedade civil através de projetos nas áreas sociais. Tendo como principais aparelhos 

disseminadores da ideologia neoliberal da Terceira Via o Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas (GIFE), e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social, passa-se a se consolidar uma nova cultura empresarial, a da postura socialmente 

responsável ou de responsabilidade social que consiste em ações apoiadas e financiadas 

pelas empresas no combate à pobreza, ao analfabetismo, à assistência dos necessitados, 

entre outros.  

Torna-se cada vez mais forte a concepção da responsabilidade social que deve 

ser assumida por todos. Isso fica explícito nas empresas, através do desenvolvimento de 
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ações efetivas nas áreas sociais (premio Abrinq, selo UNICEF, Premio ECO), ou 

projetos vinculados à própria empresa. A Federação Brasileira das Associações dos 

Bancos (FEBRABAN) enfatiza, em seu balanço anual, a importância da parceria 

público-privado 

Na combinação de esforços das empresas e de seus trabalhadores 
reside hoje uma das maiores forças transformadoras do Brasil 
contemporâneo para melhorar a vida das comunidades. Já foi o tempo 
em que a contribuição da empresa se resumia a produzir, criar 
empregos e pagar impostos, ficando o resto a cargo do Estado, de 
instituições de caridade e benemerência ou à própria sorte dos 
necessitados. Um Estado mínimo exige cidadania máxima, onde os 
mais capazes assumem responsabilidade solidária por aqueles que não 
estão conseguindo superar dificuldades e alcançar condições dignas de 
vida (FEBRABAN, 2002). 

 

Veicula-se na sociedade civil de modo geral a cultura do voluntariado. Todos 

são convocados a tornarem-se parceiros, solidários, colaboradores voluntários do Estado 

e do capital. Na educação pública o voluntariado ganha força visto que estava em pleno 

desenvolvimento uma campanha que objetivava desqualificar o serviço público através 

da desmoralização dos servidores, apontados como incompetentes preguiçosos e 

ineficientes.  

No caso da educação, fazia-se entender (através dos mais variados discursos 

midiáticos) que o voluntariado salvaria as crianças e jovens da classe popular do 

analfabetismo e da ignorância. Dois programas são centrais nesse âmbito: “os amigos da 

escola” e o programa “Alfabetização Solidária, um braço da Comunidade Solidária”. 

A educação destaca-se como uma área de grande interesse das empresas em 

atuar. Martins (2009) traz dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) na época que apontava a educação como a segunda área de 

intervenção das empresas. 

A pesquisa do IPEA relevou também informações sobre as áreas de 
intervenção das empresas. Os dados revelam que entre as principais 
ações desenvolvidas pelas grandes empresas destacam-se: 43,% em 
assistência social, 35% em educação, 27% em alimentação e 
abastecimento (MARTINS, 2009, p. 165). 

 

No âmbito do espaço camponês, o contexto econômico, social e político do 

campo brasileiro no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) apresenta também a 
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face neoliberal da Terceira Via. Este contexto tem raízes em períodos anteriores, que 

remontam desde a ditadura militar, com a política do endividamento externo. Logo, o 

setor agrícola é incorporado como parte da solução para o endividamento externo. Tal 

situação potencializa, no Brasil, ainda mais a concentração e especulação fundiária no 

mercado de terras. Para Delgado (2010) há um “jogo de cartas marcadas” no cenário 

econômico brasileiro que perdura até os dias atuais e utiliza o setor agrícola em 

benefício de uma elite econômica. Diz ele: 

Na fase de abundância de liquidez internacional... a política 
econômica, de um lado, promove a desvalorização da renda da terra e, 
de outro, recorrerá a um novo surto de endividamento externo, cujo 
limite será a crise liquidez internacional posterior. E quando esta 
advém, a elite econômica relança a estratégia anterior (DELGADO, 
2010, p. 90). 

 

A segunda metade da década de 1990 viu-se em ampla implementação do 

Neoliberalismo da Terceira Via, e no enfrentamento da mais recente crise financeira, 

porém, com a abundância de capital internacional transitando pelas economias 

emergentes (o chamado “capital Fluido”).  

Esse capital refere-se àquele que desaparece de um continente para outro a 

depender da especulação. Tal instabilidade levou o governo brasileiro a intensificar 

ações da política neoliberal, no que diz respeito a atrair capital externo, através de um 

Plano de Estabilização Monetária – o Plano Real. Delgado nos ajuda a compreender 

esse novo cenário no âmbito da economia internacional e da realidade brasileira com o 

Plano Real. 

Os novos ventos da liquidez internacional conduzem a política de 
comércio exterior a uma forte liberalidade, ancorada no tripé câmbio 
sobrevalorizado, tarifas ultramitigadas e desregulamentação no campo 
das políticas de fomento agrícola e industrial... Cai substancialmente o 
superávit no comércio exterior, que passa a deficitário, enquanto o 
déficit em conta-corrente se eleva, provocando um acentuado 
movimento de criação de passivos externos... esse movimento de 
ajuste ultraliberal do primeiro governo do presidente Cardoso 
desvalorizou fortemente a renda fundiária... a abertura comercial ao 
exterior promoveu queda generalizada na renda agrícola (DELGADO, 
2010, P. 92) 

 

A desvalorização do preço da terra, provocada pela conjuntura ultraliberal do 

governo FHC, poderia ser um facilitador para implementação de uma política de 
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reforma agrária. Entretanto, a ausência do Estado na política agrícola como grande 

protagonista impossibilitou a “construção de uma política alternativa de 

desenvolvimento rural” (DELGADO, 2010, p. 92). É importante ressaltar que a aposta 

do governo para o campo, nesse momento, foi de fortalecimento do grande capital 

através, principalmente, do agronegócio que de acordo com Júnior (2011), 

Nos últimos anos estamos presenciando um forte acordo do tripé 
capital-trabalho e Estado. Este acordo é percebido desde o governo 
Fernando Henrique Cardoso e, em prosseguimento, no governo Lula 
da Silva e atual governo Dilma Rousseff, fazendo coro ao discurso 
neoliberal de uma política agrária denominada de “novo mundo rural”. 
Esta política agrária é baseada na estruturação da aliança do grande 
capital agroindustrial e da propriedade fundiária sob forte subsídio 
fiscal, financeiro e patrimonial do Estado, que garante tal aliança em 
nome do livre mercado, articulado em nível mundial pelos mercados 
de commodities (JÚNIOR, 2011, p. 101). 

 

No segundo governo FHC, a política de comércio exterior busca recuperar uma 

estratégia que havia sido abandonada quando da experiência ultraliberal do primeiro 

governo: a geração de saldos de comércio exterior para suprir o déficit da conta 

corrente. No setor agrícola, é o agronegócio que se destaca. Novamente buscamos a 

contribuição de Delgado para compreender o contexto 

Os setores primário-exportadores são escalados para gerar esse saldo 
comercial. Nesse contexto, a agricultura capitalista, autodenominada 
de agronegócio, volta às prioridades da agenda da política 
macroeconômica externa e da política agrícola interna. Isso ocorre 
depois de forte desmontagem dos instrumentos de fomento agrícola no 
período precedente, incluindo crédito, preços de garantia, 
investimentos em pesquisa e investimento em infraestrutura 
comercial, como serviços agropecuários, portos e malha viária. Isso 
tudo, aliado à relativa desvantagem no comércio internacional durante 
o período do real sobrevalorizado, adiou o relançamento da 
modernização técnica sem reforma para o início do século XXI 
(DELGADO, 2010, p. 93).   

 

Na concepção brasileira, o agronegócio é a junção do grande capital 

agroindustrial com a grande propriedade fundiária que criam uma “aliança estratégica 

com o capital financeiro perseguindo o lucro e a renda da terra sob patrocínio de 

políticas de Estado” (DELGADO, 2010, p. 94). O agronegócio ressurge no cenário 

brasileiro no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, como política 

estruturante para o setor agrário. Delgado é quem melhor sintetiza as ações 
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governamentais do período para garantir que o agronegócio se tornasse competitivo no 

comércio internacional 

“1. Programa prioritário de investimento em infraestrutura territorial 
com “eixos de desenvolvimento”, visando à criação de economias 
externas que incorporassem novos territórios, meios de transporte e 
corredores comerciais ao agronegócio; 2. Explícito direcionamento do 
setor público de pesquisa agropecuária manifesto pela reorganização 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, a 
operar em perfeita sincronia com empresas multinacionais do 
agronegócio; 3. Regulação frouxa do mercado de terras, de sorte a 
deixar fora do controle público as “terras devolutas”,  mais aquelas 
que declaradamente não cumprem a função social, além de boa parte 
das autodeclaradas produtivas; 4. Mudança na política cambial, que ao 
eliminar a sobrevalorização tornaria o agronegócio competitivo no 
comércio internacional e funcional para a estratégia do ajustamento 
constrangido” (DELGADO, 2010, p. 94). 

 

Em suma, é possível afirmar que a política agrária do Governo Fernando 

Henrique Cardoso objetivou implementar no Brasil o modelo norte-americano de 

agricultura. Projeto este que tem como principais caracterísitcas básicas: a) abertura das 

fronteiras nacionais para o mercado externo, com aumento das exportações de 

commodities e de importações dos mais diversos produtos; b) ausência do setor público 

na agricultura; c) estímulo às grandes fazendas; d) integração seletiva dos pequenos 

agricultores na agroindústria; e) desaparecimento da agricultura familiar de 

subsistência; f) maior atenção ao capital e à tecnologia e menos preocupação com a 

terra. 

A implantação deste modelo teve graves consequências para a agricultura 

brasileira e para o campo (meio rural) como um todo, pois, intensificou a exclusão e a 

expulsão da maioria da população desse espaço geográfico. O programa de 

“reforma   agrária” do Governo FHC não produziu mudanças estruturais, ao contrário, 

exercitou um conjunto de políticas agrícolas que estimularam a concentração da terra, a 

oligapolização da produção, a marginalização econômica e social da agricultura 

familiar, o desemprego rural cada vez mais crescente, a dependência do país aos 

produtos agrícolas importados, a prioridade para a produção de produtos de exportação 

como grãos e carne bovina, a compra de terras pelo capital estrangeiro, e a devastação 

das reservas naturais sem nenhum controle. 
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O modelo neoliberal da Terceira Via, adotado ao longo de oito anos do govrno 

FHC, além de sucatear a agricultura, também gerou uma séria crise social. É importante 

enfatizar que foi durante esse governo que houve um acréscimo considerável dos 

conflitos no campo (meio rural) e maior “pressão” dos movimentos sociais organizados 

para que a reforma agrária se tornasse uma realidade. A título de exemplo podemos citar 

o “massacre do Eldorado dos Carajás”, no qual houve enfrentamento entre trabalhadores 

rurais e a polícia paraense, que ceifou a vida de dezenove trabalhadores rurais, em abril 

de 1996, além da “Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça”, que 

colocou cerca de 100 mil pessoas em Brasília no primeiro aniversário do massacre de 

Eldorado de Carajás.  

A pressão dos movimentos, aliada a repercusssão nacional e internacional, 

obrigou o governo a adotar medidas paliativas que mostrassem à sociedade e aos 

movimentos sociais, principalmente ao Movimento dos Sem Terra (MST), maior 

protagonista dos conflitos diretos com o governo no período, que estava preocupado 

com a questão do campo e especificamente com a reforma agrária. Assim, criou o 

Ministério Extraordinário da Política Fundiária, com o objetivo de “proporcionar terra 

aos sem-terra, disse o presidente” (BRANFORD, 2010, p. 409). Entretanto, o que o 

novo ministro tinha como missão 

Não era transformar o campesinato em uma importante força 
produtiva, mas minimizar a sua inquietação social assentando famílias 
sem-terra potencialmente agitadoras em regiões distantes, onde sua 
energia seria dissipada na luta cotidiana pela sobrevivência 
(BRANFORD, 2010, p. 411) 

 

As medidas do governo FHC foram reformas que intensificam a concentração da 

terra por meio da lei de compra de terra financiada pelo Banco Mundial, bem como a 

criação de assentamentos de grande desproporção, sem nenhuma infraestrutura, fator 

que leva consequentemente ao fracasso do projeto de reforma agrária defendido pelos 

trabalhadores.  

No campo educacional, ações paliativas também foram implementadas pelo 

ministério com o objetivo de acalmar a inquietação das famílias camponesas e 

neutralizar as forças dos movimentos sociais. A principal ação neste sentido foi a 

instituição do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária (PRONERA), numa 

parceria com instituições de Ensino Superior e movimentos sociais do campo, para 
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promover elevação do nível de escolaridade de jovens e adultos em áreas de 

assentamentos de reforma agrária e formação de professores para escolas de 

assentamentos. 

 

3.2. NO GOVERNO LULA 

  A vitória do partido dos trabalhadores (PT) na eleição de 2002, na qual foi eleito 

Luiz Inácio Lula da Silva que, aparentemente, representava uma alternativa ao 

neoliberalismo, se releva irreal. Em verdade, a disputa travada naquelas eleições 

representava apenas uma concorrência entre grupos que desejavam assumir o comando 

das políticas nacionais dentro do que estava previamente estabelecido.  

Martins (2009) destaca que o programa de governo apresentado durante a 

campanha eleitoral já indicava um não enfrentamento ao neoliberalismo da Terceira Via 

em pleno funcionamento no país. Isto porque apresentava, como um dos principais 

desafios do governo, “retomar o crescimento e corrigir as injustiças sociais sem alterar 

as realizações neoliberais herdadas do governo anterior” (MARTINS, 2009, p. 223).  

De herança maldita o neoliberalismo passou a ser concebido como um 
mal necessário. Manter as regras do jogo e o respeito aos contratos e 
obrigações do país com todos os  seus credores tornou-se uma 
referencia central para o novo governo, sendo que essa afirmação 
havia sido anunciada publicamente no documento lançado em junho 
de 2002, intitulado Carta ao Povo Brasileiro (Martins, 2009, p. 224).  

 

  Para Paulani (2006), no governo Lula o Brasil saia de um neoliberalismo 

“escancarado”, implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso, para um 

neoliberalismo “envergonhado”, no governo Lula. A autora aponta três razões que 

confirmam o neoliberalismo na política macroeconômica do governo Lula:  

A primeira razão que faz do governo Lula um governo afinado com o 
neoliberalismo é justamente sua adesão sem peias ao processo de 
transformação do país em plataforma de valorização financeira 
internacional. A política ortodoxa escolhida pelo governo tem na 
credibilidade entre os mercados internacionais de capitais sua mais 
importante justificativa... a segunda razão decorre de seu discurso de 
que só há uma política macroeconômica correta e cientificamente 
comprovada, que é a política de matriz ortodoxa levada à frente por 
sua equipe econômica desde o inicio do governo...a terceira razão 
encontra-se na assim chamada politica social, que tem nas políticas 
compensatórias de renda seu principal esteio (PAULANI, 2006, p. 98 
– 99). 
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  Com a rendição do governo Lula ao neoliberalismo, cai a última esperança de vê 

“refundada a sociedade brasileira” (Idem. 99), esperança alimentada desde o final da 

ditadura militar, quando prometeu-se retomar o processo de construção da nação 

brasileira interrompido com a citada ditadura militar. Outras frustrações que prometiam 

o mesmo objetivo foram vivenciadas no país com “as eleições diretas, a primeira eleição 

para presidente, o plano cruzado, a Constituinte e o plano real” (PAULANI, 2006, p. 

99). 

          Acompanhando a política desenvolvida no governo anterior, o governo Lula 

também estimulou as ações das organizações da sociedade civil nas políticas sociais. 

Segundo Martins (2009), com FHC, principalmente no período entre 1996 e 2002, a 

criação de fundações privadas e associações sem fins lucrativos (FASFIL) aumentou em 

157%, portanto, o governo Lula encontra um contingente considerável de organizações 

aptas a receber recursos públicos – fator que facilitou a consolidação dessa prioridade 

politica.  

Martins (2009) analisa três situações que comprovam a intensificação dessas 

ações no governo Lula: o programa Brasil Alfabetizado, o programa de Construção de 

Cisternas e, o programa Fome Zero. O programa Brasil Alfabetizado, vinculado ao 

Ministério da educação (MEC), teve início em 2003. Um dos seus principais objetivos 

era elevar a escolaridade dos jovens a partir de 15 anos, bem como adultos e idosos que 

não frequentaram ou não tiveram acesso à escola, na idade adequada19.   

Conforme Martins (2009), em 2005, computava atendimento a 1,1 milhão de 

pessoas através de convênios com os estados e os municípios, e mais 713 mil pessoas 

nas parcerias com organizações da sociedade civil. No universo das organizações da 

sociedade civil que atuavam no programa, destaca-se a Alfabetização através da 

Literatura (ALFALIT) – instituição vinculadas às igrejas evangélicas.  

A ALFALIT atendia, em 2006, cerca de 101.930 alunos e 4.379 alfabetizadores. 

A outra instituição que se destaca nesse período é a Alfabetização Solidária 

(ALFASOL). Consoante Martins (2009), ligada à Comunidade Solidária, contabilizava 

95.185 mil alunos e 4.697 alfabetizadores. 

                                                 
19 Informação disponível em:  http://www.mds.gov.br. 



105 
 
 
          O programa de Construção de Cisternas sob a responsabilidade do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em parceria com entidades da 

sociedade civil e governos estaduais e municipais, tinha como objetivo construir um 

milhão de reservatórios de água na região semiárida do país. A meta era levar água 

potável a cinco milhões de pessoas.  

A implementação do programa se deu por meio de um contrato de 
parceria, envolvendo 199 milhões de reais, firmado entre este 
ministério e a organização denominada de Associação do Programa 1 
Milhão de Cisternas para o Semiárido – APIMC), qualificada como 
OSCIP. A APIMC é dirigida pela Articulação do Semi-Árido – ASA, 
uma organização constituída  em fevereiro de 2000, que reúne mais de 
700 entidades que lutam pelo desenvolvimento social, econômico, 
político e cultural do semi-árido brasileiro, entre elas, sindicatos de 
trabalhadores rurais e urbanos, ONGs, igrejas católicas e evangélicas, 
associações comunitárias, entre outras (MARTINS, 2009, p. 252). 

 

Sob a coordenação da ASA/APIMC responsáveis pelas definições de critérios e 

de beneficiados, o programa atingiu 778 municípios em onze estados que compõe o 

semiárido. Para Martins (2009), a implementação desse programa, da forma como foi 

efetivado, significa que 

O bloco no poder, por meio das ações da ASA/APIMC, procurou 
desenvolver, como recomenda a Terceira Via, o capital social das 
comunidades beneficiadas, visando torna-las autônomas e aptas a 
superarem pelo próprio esforço as condições dramáticas propiciadas 
pela seca. A efetividade e a importância dessa política para a 
construção da nova sociabilidade foi reconhecida pela FEBRABAN 
(MARTINS, 2009, p. 253) 

 

          O programa Fome Zero foi o carro chefe da política social no primeiro mandato 

do governo Lula. O programa é apresentado como uma estratégia do governo federal 

para assegurar o direito humano à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de 

acesso aos alimentos.  

Desenvolvido a partir de ações articuladas entre ministérios, o programa visa a 

assegurar o acesso à alimentação, à expansão da produção, e ao consumo de alimentos 

saudáveis. Além disso, objetiva a geração de ocupação e renda, a melhoria na 
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escolarização, nas condições de saúde, no acesso ao abastecimento de água, tudo sob a 

ótica dos direitos de cidadania20.  

A questão central do programa era minimizar os efeitos mais degradantes da 

pobreza e garantir paz social. Entretanto, para Martins (2009), o Fome Zero não 

objetivava enfrentar as causas estruturais da fome, mas promover ações de alivio à 

pobreza, já que as ações do programa não têm produzido alteração na constituição da 

pobreza brasileira, ao contrário, tem sim funcionado como paliativo para problemas que 

estão se tornando crônicos no país como a violência urbana e camponesa, o aumento 

considerável de dependentes químicos pobres vivendo em condições de miserabilidade, 

aumento do exército dos inimpregáveis (excluídos do mercado de trabalho sem ter sido 

incluído), entre outros. Para Martins (2009): 

O programa Fome Zero deve ser compreendido como a resposta 
possível de um governo ao aumento da exploração do capital sobre o 
trabalho, intensificada na atual fase do capitalismo. É possível afirmar 
também que o Fome Zero é uma expressão particular das diretrizes do 
programa da Terceira Via no Brasil, que atende aos interesses da 
classe empresarial em seu conjunto (MARTINS, 2009, p. 253). 

 

É importante destacar que mesmo afinado com o neoliberalismo, houve no 

governo Lula inovações que marcaram a diferença entre o governo anterior e o dele. A 

principal e mais importante inovação foi o “envolvimento de diferentes organizações da 

sociedade civil em instâncias de articulação política abertas na aparelhagem do Estado” 

(MARTINS, 2009, p. 256).  

Nesse sentido, o governo Lula ampliou consideravelmente a participação 

política, principalmente, nas políticas sociais, superando todos os governos anteriores. 

Moroni identifica, em 2006, a existência de “64 conselhos nacionais, desse total, 13 

foram criados no Governo Lula, e 09 foram reestruturados neste mesmo período. 

Portanto 42 foram criados antes deste Governo” (MORONI, 2006, p. 12). 

          Outros espaços de participação da sociedade civil foram às conferências 

nacionais, os fóruns e seminários temáticos, possibilitando, conforme Martins (2009), 

participação na definição do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007. Foram realizadas trinta 

e sete conferências, destas, quinze foram realizadas pela primeira vez no governo Lula a 

exemplo de 

                                                 
20 Informação disponível em: www.fomezero.gov.br. 

http://www.fomezero.gov.br/
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Meio ambiente (versão adulta e infanto juvenil); aquicultura e pesca; 
cidades; medicamentos e assistência farmacêutica; terra e água; 
arranjos produtivos locais; políticas para as mulheres; esporte; cultura; 
promoção da igualdade racial; povos indígenas; direitos da pessoa 
com deficiência; direitos da pessoa idosa; econômica solidária e 
educação profissional e tecnológica (MORONI, 2006, p. 20). 

 

Convidada a participar das definições do PPA, a sociedade brasileira aceitou o 

convite e fez-se presente aos fóruns e seminários realizados em todos os Estados da 

Federação. De acordo com Martins (2009), mais duas mil organizações participaram 

dos fóruns para elaboração do PPA em 2003. O resultado da participação nesses fóruns 

não foi significativo, visto que, o projeto que o governo encaminhou ao congresso não 

contemplou as propostas discutidas nos fóruns. Moroni afirma que 

Um estudo realizado pela Inter-Redes demonstrou que, do fruto da 
participação, o Plano Plurianual incorporou questões s periféricas, que 
ajudavam a desenhar melhor os mega-objetivos das orientações 
estratégicas do governo para o PPA, mas nada que viesse a mudar a 
lógica das políticas – a principal demanda das organizações nas 
audiências estaduais. Contudo, o mais grave foi a total falta de 
continuidade do processo. Havia um compromisso político de 
continuidade, inclusive corrigindo os erros do processo inicial (pouco 
tempo para os debates, objeto de discussão limitado, pouco espaço 
para a expressão da sociedade civil, processo centralizado no governo, 
etc.) para ampliar a participação e os temas tratados. Assim, 
verificamos que esse processo foi um verdadeiro “espetáculo” da 
participação, em que as contribuições da sociedade civil não foram 
consideradas nem existiu qualquer estratégia de governo para criar e 
aprofundar, realmente, espaços institucionais de participação popular 
em áreas estratégicas para a efetivação de direitos no país, como o 
orçamento e o planejamento públicos e, principalmente, o modelo de 
desenvolvimento (MORONI, 2006, p 17). 

  

  A direção, as ações e a priorização política que o governo Lula adota, vai dia a 

dia, mês a mês, esfacelando a euforia e as expectativas dos que acreditavam ter eleito 

um governo para se contrapor ao neoliberalismo. Veja a emoção dos milhões de 

brasileiros e brasileiras expressa nas palavras de Gentili horas após o resultado da 

eleição que elegeu Lula presidente: 

No domingo, aqui e lá, nós, brasileiros e brasileiras nascidos nos mais 
recônditos lugares do mundo, não tivemos medo de gritar nossa 
alegria, de abraçar nossas esperanças, de decifrar nossas perguntas, de 
confessar nossos medos, de chorar de mãos e corações agarrados. O 
céu se encheu de estrelas, de flores, de fogo e cores alucinantes. De 
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bandeiras vermelhas. E de lágrimas brilhantes (GENTILI, 2003, p. 
18). 

 

A euforia foi aos poucos se transformando em decepção devido ao rumo que o 

governo foi delineando, sobretudo, para as políticas estruturantes. As frustrações foram 

sentidas também na política agrária.  

          No início do governo Lula, no campo da política agrária, é visível uma inesperada 

paralisia no tocante à ações efetivas. Somente no final do primeiro ano da gestão é 

apresentado o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que mesmo não atendendo 

às expectativas dos movimentos sociais, tem garantido ainda a permanência de muitos 

agricultores no campo.  

A gestão do governo Lula ocorre em momento de forte expansão do 

agronegócio. Esta expansão produz junto ao seu sucesso produtivo, uma massa de 

trabalhadores desocupados, descartados do novo processo de modernização técnica da 

agropecuária no seu entorno.  

O setor agrícola, representante do agronegócio, detém muito mais força política 

e poder de barganha que os movimentos sociais representantes dos pequenos 

agricultores e trabalhadores do campo de modo geral. Além disso, o argumento do 

agronegócio é muito mais convincente num sistema capitalista que qualquer proposta 

alternativa que se possa apresentar. Desse modo, o mesmo governo que adotou o 

PNRA, promove “uma política de promoção do capital financeiro na agricultura” 

(DELGADO, 2010, p. 105). 

Este contexto tem produzido certa paralisia nos movimentos sociais que de certa 

forma perderam as expectativas e provavelmente recuaram para refletir e definir novas 

formas de atuação frente a atual conjuntura. Não percebemos mais com a mesma 

frequência, nos discursos dos representantes dos movimentos sociais comprometidos 

com essa causa, a ênfase que era comum anteriormente na defesa da reforma agrária 

como alternativa não apenas para o campo, mas, para o país.  

Percebemos na verdade um silenciamento no que diz respeito a luta por uma 

reforma agrária como alternativa ao latifúndio gerador de grande exclusão no campo. 

Parece-nos que ao invés de fortalecer a luta contra o latifúndio, há uma perspectiva de 

adaptação para administrar o “ajustamento constrangido” que converge com o discurso 



109 
 
 
do agronegócio. As dificuldades para relançarem o movimento pela reforma agrária no 

governo Lula tem 

por manifestações imediatas mais evidentes a paralisia do processo e a 
recusa de adoção de ações de envergadura no governo. Esses 
obstáculos são sucedidos por um processo de crescimento da violência 
e exclusão no meio rural e nas pequenas aglomerações urbanas 
(DELGADO, 2010, p. 106). 

 

  Não resta dúvida de que a expectativa dos trabalhadores e dos movimentos 

sociais em relação à reforma agrária do governo Lula era muito maior do que as 

possibilidades que o governo teve de dar respostas, principalmente por conta dos 

empecilhos legais e estruturais do país. A título de exemplo mencionamos as condições 

de sucateamento na qual se encontra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA; os insuficientes recursos financeiros disponibilizados para atender as 

metas previstas no Plano Nacional de Reforma Agrária; o poder judiciário que ainda 

mantém uma visão civilista do conflito agrário e continua julgando baseado no direito 

civil; entre outros.  

  No entanto, consideramos importante contemplar os limites das ações do 

governo Lula levando-se em conta as forças políticas que o compuseram. “um bloco 

composto por forças como o MST, CUT, UNE e pastorais sociais21” (BORGES, 2013), 

além dos partidos (PT, PL, PC do B, PMN e PC). A implementação da reforma agrária 

é uma decisão política e, num governo de composição, os avanços e o atendimento às 

expectativas dos trabalhadores continuarão dependendo da capacidade de organização e 

pressão que estes arregimentarem.  

           Na área educacional, o cenário apresenta uma paisagem diferenciada. As 

dificuldades de implementação de uma política educacional específica para o campo 

não impediram o governo de protagonizar o maior conjunto de ações já realizadas por 

um governo, objetivando a consolidação de uma política de educação do campo.  

Partindo do PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), 

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), através do INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), que era a ação mais estruturada 

nesta área que o governo anterior desenvolveu, o governo Lula deu início a um conjunto 

                                                 
21 Informação disponível em: http://www.ifch.unicamp.br 

http://www.ifch.unicamp.br/
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de ações através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de 

potencializar a construção de uma política nacional de Educação do Campo. 

          Na formulação da política de Educação do Campo, a SECAD tem buscado 

parceria e contribuição dos atores sociais, que nas últimas décadas, têm construído a 

concepção, e desenvolvido projetos e ações nesta direção. Organizações que 

acumularam em suas trajetórias, conhecimento sobre as especificidades do espaço que 

atualmente tem sido identificado como “Campo”. Esses atores estão representados nos 

movimentos sociais do campo, nos sindicatos e confederações de trabalhadores, nas 

instituições de ensino superior, entre outros. 

          Neste sentido, a SECAD iniciou suas ações com a publicação, em 2003, do 

caderno “Referências para uma Política Nacional de Educação do Campo”; a seguir, 

realizou “Seminários Estaduais de Educação do Campo”, totalizando 25 seminários. 

Para a SECAD,  

Os seminários tiveram o papel de provocar a mobilização, estadual e 
municipal, deflagrando ações conjuntas entre o setor público, os 
movimentos sociais e organizações não-governamentais em torno da 
elaboração co-participativa de políticas públicas de Educação do 
Campo. Serviram também como um canal privilegiado para a 
divulgação e disseminação das Diretrizes Operacionais da Educação 
Básica nas escolas do campo (BRASIL, 2007, p. 24). 

 

           Durante a realização dos seminários estaduais foram criados ainda Comitês 

Estaduais que teriam a função estratégica de “subsidiar a implementação da política de 

Educação do Campo nos estados, e atuar em parceria com o MEC para disseminá-la 

junto aos municípios” (BRASIL, 2007, p. 24). Assumindo o papel de coordenadora da 

política de Educação do Campo no âmbito nacional, a SECAD/MEC afirma que tem 

focando suas ações em duas direções especificas: os aspectos pedagógicos e estruturais, 

e a formação docente/profissional. As ações são dirigidas 

à melhoria da infra-estrutura física e de equipamentos das escolas do 
campo; à formação continuada de professores, técnicos e gestores que 
atuam no Governo Federal, nos estados e municípios, bem como nas 
instituições de educação ligadas aos movimentos sociais; à 
complementação e revisão das normas legais em vigor que dizem 
respeito à Educação do Campo; ao fomento, à pesquisa e à produção 
acadêmica sobre a temática nas universidades brasileiras (BRASIL, 
2007, p. 24). 
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É importante considerar que esta política está em construção, e que suas ações 

iniciais carecem de continuidade e investimentos mesmo antes de poder afirmar que está 

em desenvolvimento uma Política Nacional de Educação do Campo. Expandir vagas, 

garantir acesso e manter as atuais condições de precariedade na infraestrutura e nos 

aspectos pedagógicos não garante qualidade social, nem a especificidade de uma 

política educacional. 

          Na primeira década deste século, temos assistido, nas diferentes regiões 

brasileiras, a emergência e a multiplicação das experiências educativas de formação em 

alternância. São experiências que reúnem pequenos agricultores e trabalhadores rurais, 

muitas vezes, à margem das instituições estatais, na busca de alternativas educacionais 

que atendam as necessidades e os desafios colocados pelo momento histórico à 

realidade camponesa.  

          Inspiradas no modelo francês das Maisons Familiales Rurales (MFRs), conforme 

referido anteriormente, tais experiências encontram-se organizadas em nossa sociedade 

em dois grandes movimentos, aglutinando, de um lado, as Escolas Família Agrícola e, 

de outro, as Casas Familiares Rurais.  

A despeito de suas especificidades e diferenças, ambos os movimentos têm 

como princípio fundamental e norteador dos seus projetos educativos, a pedagogia da 

alternância. Tal princípio repousa sobre a combinação no processo de formação do 

jovem agricultor, de períodos de vivência na escola e na propriedade rural. Alterna-se, 

assim, a formação agrícola na propriedade com a formação teórica geral na escola que, 

além das disciplinas básicas, engloba uma preparação para a vida associativa e 

comunitária. 

A ênfase na participação das famílias na condução do projeto educativo e na 

gestão da escola, assim como a perspectiva de desenvolvimento comunitário rural são 

os outros princípios que, articulados à alternância, sustenta o projeto pedagógico das 

experiências brasileiras de formação em alternância.  

          Reafirmamos que os movimentos sociais e sindicais são os protagonistas da 

territorialização da educação do campo. São eles que de forma organizada e intencional 

vêm construindo conhecimentos e práticas educativas em contextos específicos de 

reordenamento do campo brasileiro. O processo de territorialização do campo também 
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passa pelo processo de territorialização da educação. Educação esta que tem na sua 

origem a necessidade de reinventar as práticas sociais, contrapondo-se a um processo 

perverso de homogeneização em todos os aspectos sociais. 

          No Brasil, historicamente, há uma tendência marcada por exclusões, que 

considera a maioria esmagadora da população que vive no campo como atrasada e fora 

de lugar, no que se propugna como desenvolvido e moderno. Para os que comungam a 

concepção de desenvolvimento que enxerga o Brasil apenas como mais um mercado 

promissor, estritamente urbano, os camponeses, os indígenas, os extrativistas e os 

ribeirinhos são considerados uma espécie em extinção.  

          Se acompanharmos esta lógica, concluiremos que não há necessidade de 

implementação de políticas públicas estruturantes para esta população. Essa constatação 

se evidencia quando refletimos sobre a educação que tem sido ofertada aos 

trabalhadores do meio rural, e percebemos que esta retrata fielmente esse entendimento 

em relação à população camponesa. Fernandes et al (2009) ajudam a compreender essa 

questão quando explicam diferenças entre a educação dominante e a educação do 

campo. 

Pode-se afirmar que, enquanto a educação pautada pelo modelo 
hegemônico propõe reforçar as relações autoritárias e patriarcais, além 
de aumentar o imaginário de que os trabalhadores(as) são atrasados, 
lentos, não modernos, a Educação do Campo sugere o exercício da 
liberdade na construção de condições democráticas e solidárias, 
campo como lugar do pensar diverso, do exercício de saberes e de 
temporalidades, da resistência, do compartilhamento de sonhos e 
utopias, de recriação de pertenças e identidades, da valorização e 
emergência da cultura camponesa(Fernandes, Molina, Caldart, Jesus, 
2009, p. 252). 

 

          A pretensão é implementar uma educação do campo voltada aos interesses e ao 

desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham no 

campo, atendendo às suas diferenças históricas e culturais para que vivam com 

dignidade e para que, possam resistir contra a expulsão e a expropriação. Não satisfaz 

apenas uma escola “no campo”, mas contribuir para a construção de escolas “do 

campo”, escolas com um projeto político-pedagógico vinculadas à história e à cultura 

do povo trabalhador.  

          Nos documentos estatais sobre educação no Brasil, a população rural aparece 

apenas como dado. São números citados de uma população esquecida. São apenas 
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quantidades ou, no máximo, referências pejorativas. Como se a diferenciação entre o 

rural e o urbano não fizesse mais sentido, não fosse mais necessária, à medida que toda 

conjuntura aponta para um desaparecimento deste espaço – o campo. É imprescindível 

compreender em que contexto tal entendimento vem sendo formulado e quais as 

possibilidades que existem de se reverter tal lógica. 

          Pensar a vida no campo exige pensar a relação campo-cidade no contexto do 

modelo capitalista de desenvolvimento. No Brasil, o avanço do capitalismo no campo 

sempre esteve baseado em três elementos fundamentais: um desenvolvimento desigual, 

tanto em relação aos diferentes produtos agrícolas, como em relação às diferentes 

regiões; um processo excludente, que expulsou e continua expulsando os camponeses 

para as cidades e para regiões diferentes de sua origem; e um modelo de agricultura que 

reproduz, simultaneamente, relações sociais de produção atrasadas desde que 

subordinadas à lógica do capital.  

          No campo, este processo tem gerado uma maior concentração da propriedade e da 

renda. Nas cidades, tem implicado maior concentração urbana, desemprego, 

marginalização do sujeito oriundo do campo e intensificação da violência. No plano das 

relações sociais, há uma clara dominação do urbano sobre o rural, na sua lógica e em 

seus valores.   

          A tentativa de promover a interação entre o campo e a cidade faz parte do 

desenvolvimento da sociedade brasileira, entretanto, a interação tem sido promovida 

pela via da submissão. É intenso o discurso sobre o camponês brasileiro de forma 

estereotipada pela ideologia dominante, que o vê como fraco e atrasado: o “tabaréu”, 

que precisa ser redimido pela modernidade para se integrar à totalidade do sistema 

social, para se integrar ao mercado.  

          Para tanto, um projeto de educação que possa contribuir na alteração da realidade 

do campo é fundamental para a modernização da agricultura brasileira de acordo com os 

novos parâmetros. Atualmente, a agricultura familiar camponesa é reconhecida por sua 

produtividade, por suas iniciativas de reorganização do trabalho e da produção, por 

meio da cooperação e por sua resistência histórica na sociedade moderna. 

É, também, defendida por organismos internacionais como modelo de 

agricultura sustentável, que convive em harmonia com o meio ambiente. Neste sentido, 

há urgência de investimentos na interpretação e na produção de conhecimento de um 



114 
 
 
modelo alternativo de agricultura e de outros processos de trabalho que com ela se 

combinem. Assim, um passo extremamente importante nesta direção é reconhecer a 

necessidade da escola do campo. 

          Na construção da escola do campo é prudente começar identificando os principais 

problemas de educação que o meio rural enfrenta atualmente. É possível identificar 

como o primeiro desses problemas, a escassez de dados e análises sobre o tema.  Fato 

que já demonstra o tipo de tratamento que a questão tem merecido, tanto pelos órgãos 

governamentais como pelos estudiosos.  

Contudo, mesmo sem acesso a muitos dados e estudos científicos, podemos 

fazer um diagnóstico preliminar, baseado em princípios científicos, na medida em que 

uma simples observação da realidade, combinada com os poucos dados e informações 

disponíveis, permite perceber e analisar vários problemas. 

          A escola no meio rural é sempre tratada como uma espécie de resíduo do sistema 

educacional brasileiro e apresenta uma série de problemas: falta de infraestrutura 

necessária e de docentes qualificados; falta de apoio a iniciativas de renovação 

pedagógica; currículos e calendário escolar indiferentes à realidade do campo, em 

muitos lugares, atendida por professores com visão de mundo urbano ou com visão de 

agricultura patronal.  

           Na maioria das vezes os professores nunca tiveram formação específica para 

trabalhar com tal realidade e a escola se apresenta deslocada das necessidades e das 

questões do trabalho do campo, alheia a um projeto de desenvolvimento, alienada dos 

interesses dos camponeses, dos indígenas e dos assalariados do campo, enfim, do 

conjunto dos trabalhadores, de seus movimentos e de suas organizações. 

Isso estimula o abandono do campo, por apresentar o urbano como superior, 

moderno, atraente e, em muitos casos, trabalhando pela própria destruição, é 

articuladora do deslocamento dos estudantes para estudar na cidade, por não organizar 

alternativas de avanços das séries em escolas do próprio meio rural.   

          Há ainda a concepção de que a escola urbana é melhor do que a rural. Esta 

situação põe mais uma vez o determinismo geográfico como fator regulador da 

qualidade da educação, sendo um critério equivocado da política de investimentos.  O 

que está em pauta é um projeto de escola que tem uma especificidade inerente à 

histórica luta de resistência camponesa, indígena e negra. Ela deveria ter valores 
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singulares, que vão em direção contrária aos valores capitalistas e à lógica patronal. Este 

é um dos seus elementos fundamentais. Quando da realização de minha pesquisa de 

mestrado, constatei que em relação à escola do campo, 

Era uma escola que não se articula à vida camponesa, é uma escola 
que está nos assentamentos, mas com as fortes marcas do urbano. Não 
havia, ao menos aparentemente, nada que pudesse ser identificado 
como marcas de uma educação planejada e organizada para as 
especificidades daquele meio rural (SANTOS, 2005, p. 115). 

 

          É importante ressaltar que o problema da educação no Brasil não se apresenta 

apenas no meio rural. O sucateamento e a má qualidade da educação brasileira são 

evidentes, basta observar os dados da educação nacional nos últimos anos. O Brasil 

ocupou o 53º lugar, em 2009, numa lista de 65 países na avaliação do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), que, segundo a Folha de São Paulo 

(2010), avalia jovens de 15 anos. 

As constantes greves de professores por melhores salários, que em alguns 

Estados chegam a comprometer o ano letivo; e os baixos índices apresentados pelas 

escolas no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), mostram um retrato 

nada alentador da qualidade da educação. No campo a situação se torna mais crítica à 

medida que, sistematicamente, o campo vem sendo desqualificado como espaço de 

prioridade para políticas públicas.  

O próprio Plano Nacional de Educação é um exemplo claro disto, visto que se 

trata do documento oficial da política educacional brasileira para os próximos dez anos 

e não se encontra nele preocupação em delinear políticas específicas para uma 

população de 33.929.020 pessoas, conforme dados do IBGE (2010). Da mesma forma, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais também insistem em trabalhar apenas com a 

referência da escola urbana mesmo quando já existe diretrizes para a Educação do 

Campo aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação.  

          Analisando o contexto no qual tem sido gestada a Educação do campo nos 

últimos treze anos e comparando com o retrato que apresenta atualmente, percebemos 

que pouca coisa tem se alterado no que diz respeito à garantia do direito constitucional à 

educação ao povo camponês. Se olharmos o campo como um espaço produtivo 

constituinte do sistema capitalista, enxergamos dois focos prioritários em ação em 

termos de políticas sociais.  
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          Numa direção, é perceptível o avanço econômico que o campo apresenta 

atualmente. Com o advento da tecnologia o campo conta hoje com máquinas modernas, 

sementes e mudas selecionadas que geram maior produção, em menos tempo e com 

baixo custo. Potencializando-o como um espaço produtivo que gera capital e lucro nos 

padrões exigidos pelo sistema financeiro.  

Entretanto, essa produtividade beneficia menos de 5% da população camponesa. 

Para essa parcela da população, que é economicamente produtiva, as políticas 

governamentais de incentivos fiscais, investimentos tecnológicos, entre outros, têm 

acesso facilitado. Isso porque essa transformação pela qual vem passando o campo 

brasileiro, privilegia a agricultura capitalista em detrimento da agricultura familiar, esta 

última, mesmo sendo considerada produtiva, como altera as relações de trabalho, tem 

sido sucateada, banida do modelo econômico que se instalou no campo atualmente.  

          Dessa forma, a modernização da agricultura capitalista aumentou a produtividade 

e o desemprego. Este fato faz crescer a massa de trabalhadores camponeses que são 

marginalizados nos centros urbanos, bem como assumem o status de trabalhadores 

itinerantes, ou, ainda, de sem terra, que teimam em resistir junto aos movimentos 

sociais, que lutam pelo direito a terra e pela reforma agrária.  

          Noutra direção as políticas sociais que deveriam garantir direitos aos 95% 

restantes da população camponesa são ausentes, ou acontecem de forma precária e 

isolada, a exemplo da política de saúde, de habitação, de financiamento para produção, 

mesmo que de subsistência, de lazer, de educação.  

No caso da educação, que aqui nos interessa diretamente, as poucas pesquisas 

realizadas mostraram um retrato deprimente. De acordo com o senso demográfico de 

2010, na zona rural, os índices de analfabetismo são elevados considerando o 

quantitativo populacional da zona urbana e da zona rural. Dados do senso mostram que 

9,4 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever vivem em áreas urbanas, e que 

5,2 moram em zonas rurais. 

Quando a questão é a escola e suas condições, os dados mostram que as 

condições de funcionamento e a formação dos professores são também mais precárias 

que as da zona urbana. As escolas rurais apresentavam características físicas muito 

diferenciadas em termos de recursos disponíveis. Considerando o número de salas de 
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aula como um indicador do tamanho da escola, nas escolas urbanas 75% daquelas que 

ofereciam o ensino fundamental tinham mais de cinco salas de aula.  

Para as escolas localizadas na zona rural, por sua vez, o perfil era diferente, 

pois, 94% das escolas tinham menos do que cinco salas de aula. Se tomássemos como 

referência a formação dos professores do ensino fundamental da zona rural, 

observaríamos que apenas 9% apresentava formação superior, enquanto que, na zona 

urbana, o contingente representava 38% dos docentes, segundo dados do MEC/INEP 

(2004). 

          A Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PNERA), realizada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 

parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INCRA/PRONERA (2004), também mostra um preocupante retrato da educação nos 

assentamentos de Reforma Agrária de todo o país.  

A pesquisa identificou que a educação é considerada de grande importância para 

a comunidade, mas ainda está sendo oferecida em condições bastante precárias. A 

maioria das escolas tem apenas uma sala de aula, é construída com materiais 

inadequados, e possui instalações muito ruins.  A melhoria das instalações físicas lidera 

a pesquisa como uma das necessidades prioritárias, com 46% das respostas. Em seguida 

está a necessidade de ampliação ou criação de novos níveis e modalidades de ensino, de 

maneira a atender à demanda local com 18% das respostas. 

           Em relação à oferta da modalidade de ensino, a pesquisa mostrou que a primeira 

etapa do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) é a modalidade que tem sido mais ofertada 

nas escolas dos assentamentos. O Ensino Médio aparece com somente 4,3%, e no que 

concerne à educação infantil, a pesquisa mostra que 96% das crianças de 0 a 3 anos e 

53% dos infantes de 4 a 6 anos estão fora da escola.  

Dados tão desfavoráveis estão diretamente vinculados com a política 

educacional nacional. Nos dados apresentados é evidente o sucateamento dessa política 

ou sua ausência. Por outro lado, existe uma política de Educação do Campo no Brasil, 

com legislação específica normatizando-a. Essa política, ainda insuficiente para a 

demanda social, é constituída de programas e projetos que objetivam disseminar uma 

consciência coletiva e administrativa sobre os aspectos pedagógicos, e filosóficos da 

Educação do Campo. 
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          Na tentativa de garantir a Educação do Campo como uma politica pública 

assumida pelo Estado, e não pela sociedade civil através das organizações como tem 

sido a orientação neoliberal da Terceira Via, os movimentos sociais e sindicais do 

campo empreenderam esforços no sentido de regulamentar a proposta de Educação do 

Campo, garantido, assim, certa obrigatoriedade de implementação da referida política 

pelo Governo Federal, Estados e Municípios.  

Como resultado dessa mobilização, em 2002, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) publicou a resolução nº 1, que estabelece as Diretrizes Operacionais para 

Educação Básica nas Escolas do Campo. Além disso, também garantiu, no Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (FUNDEB), um valor aluno campo diferenciado do valor aluno urbano, 

conforme expresso no artigo 36, parágrafos IV, VI, e IX, respectivamente.  

Em uma conjuntura de neoliberalismo, como a enfrentada no Brasil durante o 

governo Lula, essas podem ser consideradas conquistas importantes para o conjunto dos 

trabalhadores do campo. 
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4 - EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO POLÍTICA PÚBLICA  

  Assumindo clara intenção de contraposição ao rural que nega a história dos 

sujeitos que sobrevivem do trabalho da terra, os movimentos sociais do campo iniciam 

um processo de ressignificação deles próprios como “sujeitos políticos coletivos” 

(RIBEIRO, 2010 p. 41). Este processo de ressignificação vai construir o termo 

“Campo” em substituição a “rural”, que a partir de então, passa a representar tanto a luta 

pela terra como a luta por educação.  

Assim, o termo “campo” passa a assumir conotação política de continuidade das 

lutas camponesas e, “portanto, não quer significar o perfil do solo em que o agricultor 

trabalha, mas o projeto histórico de sociedade e de educação que vem sendo forjado nos 

e pelos movimentos campesinos” (FERNANDES e MOLINA, 2004, p. 32). 

          No capítulo em tela pretendemos apresentar a Educação do Campo, enfatizando a 

trajetória percorrida desde seu surgimento, conceitos, princípios nos quais se sustenta, 

objetivos que tenciona, bem como conjunto de programas que a compõe como politica 

educativa. 

          Adotando como marco do seu surgimento, tem-se o primeiro Encontro Nacional 

dos Educadores da Reforma Agrária (ENERA), realizado em 1997, na Universidade de 

Brasília (UNB), apoiado também pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), e, ainda, pelo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

A Educação do Campo, nesse contexto, surge, conforme Santos (2012), com o 

firme propósito de lutar para garantir escolas públicas e projetos pedagógicos escolares 

forjados com a participação dos sujeitos. Isso ocorreu ainda sob impacto da tragédia 

ocorrida um ano antes – o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, que vitimou 19 

trabalhadores rurais, e, contraditoriamente, colocou a questão da reforma agrária na 

agenda política brasileira, evidenciando a violência travada no campo sem que qualquer 

providência fosse tomada pelo estado.  



120 
 
 

Foi nesse ínterim, ainda segundo Santos (2012), que o referido encontro 

conseguiu agregar apoio para produzir uma ação mais ofensiva sobre o Estado no que 

diz respeito à educação gerando 

Uma ação articulada entre movimento social e universidades 
representadas no III Fórum das Instituições de Ensino Superior, 
pautou ainda naquele ano, para o governo federal, a necessidade de 
criação de um programa específico para atender às exigências 
educacionais nas áreas de reforma agrária (SANTOS, 2012, p. 46). 

 

No ano seguinte, 1998, o governo cria o primeiro programa de Educação do 

Campo – o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Ainda 

em 1998, é realizada também em Brasília, a I Conferência Nacional por uma Educação 

Básica do Campo (CNEBC). Nessa conferência, além das questões relativas à reforma 

agrária, outros sujeitos do campo como “pequenos agricultores, as mulheres, os 

quilombolas, os atingidos por barragens, a juventude rural” (SANTOS, 2012, p. 48), 

completavam o quadro dos trabalhadores do campo. Contou-se, ainda, com a 

participação de representantes do sistema educacional, e com aumento na participação 

das universidades. 

          A conferência apontava como grande desafio: “pensar e fazer uma educação 

vinculada a estratégias de desenvolvimento. E, em nossa opinião, desenvolvimento 

humano de todo o povo brasileiro” (CNEC, 1998, p. 6). A conferência produziu um 

amplo debate sobre a Educação do Campo, assim como a definição de princípios e 

concepções para Escolas do Campo. Além disso, exigiu urgência na definição de 

algumas políticas como 

Programas ou iniciativas de alfabetização de jovens e adultos. Acesso 
de toda a população a uma escola pública, gratuita e de qualidade, 
desde a educação infantil até o ensino médio. Gestão democrática nos 
diversos níveis do sistema escolar, incluindo a participação das 
famílias, das comunidades, das organizações e dos movimentos 
sociais nas decisões sobre as políticas de ação em cada nível e na 
fiscalização dos recursos destinados às escolas. Apoio às iniciativas de 
inovação de estruturas e currículos escolares nos diversos níveis da 
educação básica. Criação de escolas técnicas regionais. Programas 
específicos de formação continuada de educadores do campo. Inclusão 
de habilitações especificas ou, pelo menos de disciplina específicas a 
esta formação nos cursos de Magistério e nos cursos superiores de 
Pedagogia e demais licenciaturas... (CNEC, 1998, p. 32 -33). 
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          Os anos seguintes foram de muita mobilização dos movimentos sociais no sentido 

de pressionar o Estado para garantir a implementação da Educação do Campo como 

política pública. O resultado dessa mobilização, de acordo com Santos (2012), levou à 

aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

Tal intensidade, mobilização e protagonismo na ação levaram a que o 
Conselho Nacional de Educação aprovasse, em 03 de abril de 2002, a 
Resolução nº 01/2002, da Câmara de Educação Básica, denominada 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo. Resultado de um amplo processo participativo, que envolveu 
a diversidade dos sujeitos em diversas audiências públicas, nela se 
reconhece a legitimidade de os camponeses nos seus diversos campos 
– sem terra, pequenos agricultores, pescadores artesanais, 
quilombolas, quebradeiras de coco, caiçaras, ribeirinhos – exigirem 
uma educação com parâmetros próprios e elenca uma série de 
recomendações aos agentes públicos, no que se refere às políticas 
educacionais para a população do campo (SANTOS, 2012, p. 49 -50).  

 

          A conquista das diretrizes foi um marco importante na historia da educação do 

campo como política educativa. Sua aprovação – resultado de uma diversidade de 

práticas pedagógicas que se multiplicaram país a fora, principalmente, as desenvolvidas 

através do PRONERA – demonstrava a legitimidade do pleito dos movimentos sociais 

por uma educação que se colocasse na contraposição da educação rural. 

É importante também compreender que tal conquista só pode se efetivar devido 

a intensa participação dos camponeses nos mais variados espaços de discussão como os 

encontros de educação local, regional e nacional; nas audiências públicas; entre outros. 

Os camponeses contavam, a partir de então, com um instrumento legalmente 

institucionalizado reconhecendo a Educação do Campo como um direito possível de ser 

concretizado. 

          Com a aprovação das diretrizes, encerra-se uma etapa da Educação do Campo. No 

âmbito do Estado, também está em curso uma mudança de governo, fator que alterará a 

trajetória da educação do Campo e da reforma agrária. Santos (2012) nomeia esses 

primeiros anos de 

O ciclo da afirmação do direito a educação dos camponeses, da luta 
pela legitimidade das conquistas dos movimentos sociais do campo no 
âmbito do Estado, que se entende ter ocorrido entre os anos finais da 
década de 1990 e os anos iniciais da década de 2000, com o I ENERA, 
seguido da I CNEC e a criação do PRONERA (SANTOS, 2012, p. 
51). 
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          Outro momento importante na trajetória da educação do Campo foi a realização 

do Seminário Nacional por um educação do Campo, na UNB, em 2002. Nesse 

seminário, além da ampliação na participação de movimentos para além do MST e da 

CONTAG22, ampliou-se a “concepção do direito dos camponeses e camponesas à 

educação” (SANTOS, 2012, p. 51-52) que, até então, estava restrita à educação básica, 

passando agora a defender para todos os povos do campo a universalização da educação 

em todos os níveis.  

Uma das reivindicações do seminário, que foi atendida no ano seguinte pelo 

governo, foi a criação de uma instância na estrutura do Ministério da Educação para 

tratar sobre a educação do Campo. Em 2003, foi criado no MEC o grupo permanente de 

trabalho de Educação do Campo na diretoria de Ensino Médio. Esse GT de Educação do 

Campo configurou-se como um seminário com participação das universidades, 

UNDIME e CONSED, que resulta na publicação do caderno “Referências para uma 

Política Pública de Educação do Campo” (SANTOS, 2012, p. 53).  

          A II Conferência por uma Educação do Campo (CNEC) é preparada com objetivo 

de implementar a luta pela construção de uma política pública de Educação do Campo. 

Os movimentos entendiam que para consolidar a universalização da educação do 

Campo seriam necessárias políticas públicas vinculadas ao sistema público de educação.  

Nesse sentido, o texto final da citada conferência enfatizava a necessidade de 

transformação da educação do campo em política pública de educação. Garantindo a 

especificidade da educação do campo, 

Defendemos políticas públicas de educação articuladas ao conjunto de 
políticas que visem a garantia do conjunto dos direitos sociais e 
humanos do povo brasileiro que vive no e do campo. O direito à 
educação somente será garantido se articulado ao direito à terra, à 
água, à permanência no campo, ao trabalho, às diferentes formas de 
produção e reprodução social da vida, à cultura, aos valores, às 
identidades e às diversidades. Defendemos que esse direito seja 
assumido como dever do Estado. Defendemos um tratamento 
específico da Educação do Campo com dois argumentos básicos: 1. a 
importância da inclusão da população do campo na política 
educacional brasileira, como condição de construção de um projeto de 
educação, vinculado a um projeto de desenvolvimento nacional, 

                                                 
22 A partir do seminário, participam o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), o Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB), a Pastoral da Juventude Rural (PJR), o Movimento de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais (MMTR). 
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soberano e justo; na situação atual esta inclusão somente poderá ser 
garantida através de uma política pública específica: de acesso e 
permanência e de projeto político-pedagógico; 2. a diversidade dos 
processos produtivos e culturais que são formadores dos sujeitos 
humanos e sociais do campo e que precisam ser compreendidos e 
considerados na construção do projeto da Educação do Campo (II 
CNEC, 2004, p 5). 

 

           Um tema que se destaca na discussão da Educação do campo, bem como na II 

CNEC, é a questão da formação dos professores, entendida como primordial para 

garantir a escola do campo com qualidade. Os participantes da II CNEC elencam sete 

pontos de reivindicação ao Estado relacionados à valorização e formações de 

professores, são eles: 

1. Formação profissional e política de educadores e educadoras do 
próprio campo, gratuitamente; 2. Formação no trabalho que tenha por 
base a realidade do campo e o projeto político-pedagógico da 
Educação do Campo; 3. Incentivos profissionais e concurso 
diferenciado para educadores e educadoras que trabalham nas escolas 
do campo; 4. Definição do perfil profissional do educador e da 
educadora do campo; 5. Garantia do piso salarial profissional nacional 
e de plano de carreira; 6. Formas de organização do trabalho que 
qualifiquem a atuação dos profissionais da Educação do Campo; 7. 
Garantia da constituição de redes: de escolas, educadores e educadoras 
e de organizações sociais de trabalhadoras e trabalhadores do campo, 
para construção e reconstrução permanente do projeto político-
pedagógico das escolas do campo, vinculando essas redes a políticas 
de formação profissional de educadores e educadoras (II CNEC, 2004, 
p. 6 -7). 

 

No que pese o governo Lula adotar uma política aliada ao neoliberalismo da 

Terceira Via, é no seu governo que a Educação do campo ganha mais expressividade e 

garante conquistas relevantes no âmbito do Estado. Santos (2012) destaca alguns dos 

eventos de maior expressividade e significância, no período de 2003 e 2008, que podem 

ser considerados muito significativos na trajetória da Educação do Campo, a saber: 

O II Seminário de Educação do Campo (2002); a II CNEC (2004); a 
criação da Coordenação Geral de Educação do Campo no MEC 
(2005); a criação de uma coordenação geral no INCRA?MDA (2006); 
os seminários estaduais de Educação do Campo promovidos pelo 
MEC em todos os estados brasileiros nos anos de 2005e 2006; os dois 
seminários de pesquisa em Educação do Campo (2005 e 2008); a 
criação do programa Saberes da Terra (2005) e a criação do programa 
PROCAMPO – Licenciatura em Educação do Campo (2006) para 
citar os eventos mais significativos (SANTOS, 2012, p. 59). 
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     Nessa trajetória, uma questão que também vai sendo problematizada concerne ao 

conceito de Educação do campo – conceito que ainda está em formação e tem a 

pretensão de representar uma realidade dinâmica, de resistência, de contradição, não 

podendo, dessa forma, ser um conceito fixo, fechado, pré-definido. No entanto, isso não 

significa que é ambivalente ou aleatório, ou, ainda, que cada um pode conceituá-lo 

consoante seu próprio entendimento. 

Caldart expressa que 

Pelo nosso referencial teórico, o conceito de educação do campo tem 
raiz na sua materialidade de origem e no movimento histórico da 
realidade a que se refere. Essa é a base concreta para discutirmos o 
que é ou o que não é Educação do Campo. Educação do campo é um 
conceito em movimento como todos os conceitos, mas ainda mais 
porque busca apreender um fenômeno em fase de constituição 
histórica; por sua vez, a discussão conceitual também participa deste 
movimento da realidade (CALDART, 2008, p. 69 – 70). 

 

O nascimento da Educação do Campo resulta de um processo de pressão da 

sociedade sobre o Estado para garantir direitos à população camponesa. Ela surge no 

bojo da luta por terra, trabalho, e dignidade. Nasceu “precisando tomar posição no 

confronto de projetos de campo contra a lógica do campo como lugar de negócio” 

(CALDART, 2008, p. 71). Pois, o campo como lugar de negócio não precisa de 

educação porque é um campo sem pessoas, sem trabalhadores, é o campo do 

agronegócio. É importante destacar ainda que o nascimento da Educação do Campo 

representa uma crítica à educação até então existente no campo. Uma educação abstrata 

que não se relacionava com a realidade camponesa, elemento fundamental para a 

referida Educação. 

          Em sua breve trajetória, a Educação do Campo tem sido obrigada a entender-se e 

a se fazer entender para garantir a legitimidade de sua existência – fato que a tem levado 

a enfrentar algumas questões polêmicas.  

          Uma questão que tem sido delicada para a Educação do Campo, está relacionada 

à defesa de sua especificidade. De acordo com Caldart (2008), em alguns momentos a 

especificidade da Educação do Campo tem sido problematizada, no sentido da não 

fragmentação das lutas da classe trabalhadora, todavia, não se trata de propor o 

isolamento educacional, o reducionismo, mas, de uma especificidade “dos seus sujeitos 
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e dos processos formadores em que estão socialmente envolvidos” (CALDART, 2008, 

p. 73).  

Isso porque a homogeneização da educação e do ensino supõe que o 

conhecimento universal, produzido pelo dito mundo moderno, deveria ser estendido a 

todos, de acordo com a “capacidade” de cada um. Esta proposição tem servido para 

disfarçar o direito a uma educação promotora do acesso à cidadania e aos bens 

econômicos e sociais, que respeite os modos de viver, pensar e produzir dos diferentes 

povos do campo. Ao invés disso ofereceram a uma pequena parcela da população 

camponesa uma educação instrumental, reduzida ao atendimento de necessidades 

educacionais elementares e ao treinamento de mão de obra. Para Caldart 

A contradição real que essa especificidade vem buscando explicitar é 
que historicamente determinadas particularidades não foram 
consideradas na pretendida universalidade. O campo, na perspectiva 
da classe trabalhadora do campo, não tem sido referencia para pensar 
um projeto de nação, assim como não existe na definição das politicas 
de educação, de outras politicas. Os sujeitos que trabalham e vivem do 
campo e seus processos de formação pelo trabalho, pela produção de 
cultura, pelas lutas sociais, não têm entrado como parâmetros na 
construção da teoria pedagógica e muitas vezes são tratados de modo 
preconceituoso, discriminatório. A realidade desses sujeitos não 
costuma ser consideradas quando se projeta um desenho de escola. 
Esta é a denuncia feita pela especificidade da Educação do Campo: o 
universal tem sido pouco universal (CALDART, 2008, p. 73). 

 

          Outro ponto de tensionamento da Educação do Campo diz respeito à concepção 

de educação por ela adotada. Para a Educação do Campo, o processo formativo humano 

está ligado aos processos culturais, sociais, e identitários que tem o trabalho como 

princípio educativo.  

Essa concepção, ao mesmo tempo que vincula a Educação do Campo  à 

concepção pedagógica de matriz emancipatória, a aproxima também da concepção 

liberal que tem o trabalho e o desenvolvimento como categorias fundantes para o 

processo educativo. Entretanto, para cada uma dessas concepções o trabalho assume 

formas diferenciadas na formação dos sujeitos. 

Enquanto para a primeira o trabalho, como princípio, garante dignidade, 

desalienação, emancipação e autonomia, para a segunda, o trabalho é gerador de capital, 

e os sujeitos devem está aptos a atender as demandas do mercado, sendo a educação um 

simples instrumento de preparação do indivíduo para garantir o pleno atendimento do 
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que é demandado pelo mercado de trabalho. Portanto, não confundir as duas concepções 

é um cuidado que a Educação do Campo precisa ter em tempo integral.  

          A democratização do acesso ao conhecimento é também reconhecida pela 

Educação do Campo como uma questão estratégica, por considerar que o conhecimento 

potencializa as classes populares na busca por alternativas de vida mais digna e humana. 

Contudo, a luta pelo acesso ao conhecimento não pode está separada do debate sobre 

que conhecimentos são considerados necessários conhecer, quem tem interesse na 

socialização de determinados conhecimentos, e quem está produzindo tal conhecimento.  

Desse modo, à Educação do Campo interessa incluir seus sujeitos como 

produtores de conhecimento. 

Se for fiel aos movimentos sociais de sua constituição, a Educação do 
Campo combinará a luta pelo acesso universal ao conhecimento, à 
cultura, à educação com a luta pelo reconhecimento da legitimidade 
de seus sujeitos também como produtores de conhecimento, de 
cultura, de educação, tencionando, pois, algumas concepções 
dominantes (CALDART, 2008, p. 82). 

 

Essa postura da Educação do Campo, frente à produção e acesso ao 

conhecimento, pode também produzir uma compreensão equivocada ou confusa, visto 

que, há uma tendência no debate pedagógico a substituir a práxis e o trabalho pela 

instrução. É cada vez mais forte na educação o discurso que dá centralidade no processo 

educativo aos métodos e as formas, as metodologias, como se a educação a isto se 

resumisse. Trata-se a questão como algo que acontece completamente sem interesses 

nem consequências, como se fosse um processo neutro e apolítico. Para a Educação do 

Campo, essa é uma questão que tem sido problematizada e não aceita.  

          Outro aspecto polêmico na Educação do Campo concerne à questão da 

pluralidade. A Educação do Campo não comunga com a concepção liberal que prima 

pela homogeneização, ou pela igualdade individual entre os sujeitos, ao contrário, para a 

ela “existe o outro e ele deve ser respeitado” (CALDART, 2008, p 84). 

Fernandes et al nos ajuda a compreender bem essa questão quando afirmam que 

Um outro aspecto importante nos processos de globalização está na 
naturalização das diferenças e desigualdades entre classes, gênero e 
etnias, porque parte da diferença para legitimar as desigualdades. Na 
Educação do Campo se propõe a problematização das diferenças e das 
desigualdades, porque compreende que as diferenças são também 
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frutos das desigualdades e, portanto, necessitam se entendidas para 
serem superadas (FERNANDES et al, 2009, p. 251). 

  

Há uma diversidade de sujeitos do campo, e uma educação que atenda a essa 

diversidade não pode desconsiderá-la. Para tanto é necessário buscar desvincular a 

compreensão dessa diversidade, da concepção dominante que a concebe como 

produtora do relativismo político e, consequentemente, fragiliza o sujeito coletivo.  

          Assim posto o processo em construção do conceito de Educação do Campo, cabe 

evidenciar ao leitor alguns aspectos mais significativos do percurso/trajetória que tem 

contemplado/produzido a Educação do Campo como uma área da política educativa 

brasileira. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS 

Nascida e implementada no contexto do neoliberalismo através de mobilização e 

pressão dos movimentos sociais do campo, a Educação do Campo traz características 

próprias que refletem esse processo de enfrentamento dos trabalhadores versus Estado. 

O primeiro e mais completo (à medida que abrange toda educação básica, ensino 

superior, ensino técnico e pós-graduação) é o programa de educação do Campo – o 

PRONERA, o qual foi criado no governo FHC num momento que se buscava desviar a 

atenção dos problemas que ocorriam no campo.  

O acirramento da violência que acontecia no campo veio à tona através da 

tragédia do El dourado de Carajás. A partir dessa tragédia, a reforma agrária entrou na 

agenda nacional obrigando o governo a se posicionar frente ao embate que se travava 

entre os trabalhadores e o monopólio capitalista rural. Atender algumas demandas dos 

movimentos sociais do campo naquele momento foi fundamental para que o governo 

pudesse dá continuidade ao projeto neoliberal para o campo em curso naquele período. 

Em todo o período do governo FHC criou-se apenas dois programas 

educacionais voltados para a educação do campo: o PRONERA, a partir de 

reivindicação dos movimentos sociais; e o Programa Escola Ativa para as turmas 

multisseriadas, a partir de orientação do Banco Mundial. Os demais programas de 

Educação do Campo analisados nesta pesquisa foram criados e implementados no 
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período do governo Lula. A título de exemplo citamos o Pro Jovem Campo-Saberes da 

Terra, o PROCAMPO, e a Educação nos Quilombos.  

          Uma questão que merece relevância, no que concerne à relação entre o estado 

brasileiro e a Educação do Campo, é a forma como é o governo FHC a trata. O único 

programa especificamente voltado para a educação dos trabalhadores camponeses e seus 

filhos é vinculado ao Ministério Extraordinário do Desenvolvimento Agrário. E não ao 

Ministério da Educação como se espera de uma política educativa nacional. 

É necessário esclarecer que o Programa Escola Ativa, também criado durante o 

governo FHC e vinculado ao Ministério da Educação, não tinha inicialmente nenhuma 

identidade com a Educação do Campo. Somente a partir de sua transferência do 

FUNDESCOLA para a SECAD, e com a reformatação ao qual é submetido, em 2007, é 

que esse Programa assume um perfil mais aproximado com a Educação do Campo. 

          No que pese o Governo Lula dá continuidade ao projeto neoliberal da Terceira 

Via, inclusive no campo, foi nesse governo que a Educação do Campo conquistou mais 

ações no sentido de se constituir como politica pública de educação. As conquistas se 

deram tanto no âmbito da regulamentação normativa, com a publicação das Diretrizes 

que visavam à criação de órgãos responsáveis por sua consolidação, como GTs, 

núcleos, secretarias, entre outros, quanto se deram no âmbito da criação de programas 

que objetivavam disseminar a concepção de Educação do Campo no âmbito dos 

sistemas estaduais e municipais de educação.   

          Por tratar-se de uma política em processo de implementação, a Educação do 

Campo transita num universo de programas e projetos muito diversos. Esta condição se 

constitui num dos principais motivos que levam a uma suspeição sobre o caráter de 

política pública da Educação do Campo, visto que, ao término de cada projeto, não há 

garantia de continuidade. Por isso, os trabalhadores organizados lutam para garantir à 

Educação do Campo o status de política pública de Estado. Atualmente, mesmo 

contando com diretrizes específicas, a Educação do Campo está restrita a programas e 

projetos.  

           É importante informar que entendemos “programa” como um conjunto de 

projetos homogêneos, integrados e temporários com uma finalidade precípua. Os 

programas geralmente referem-se a ações não perenes, como os programas sociais, os 
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educacionais, os políticos, os institucionais, entre outros, que se prestam a um intento 

exclusivo e singular.  

No campo educacional, os programas são definidos para traçar o perfil do sujeito 

que se envolverá com trabalho, comportamento, postura administrativos, bem como 

diagnosticar a situação, e elaborar as ações e medidas que deverão ser tomadas. Os 

programas dizem respeito às áreas restritas de atuação. Já os projetos referem-se ao 

como serão executadas as atividades relativas aos programas e planos. Eles tratam 

especificamente de quem, como, quando e onde os sujeitos envolvidos irão atuar. O 

projeto é um esforço temporário empreendido para alcançar um objetivo específico e 

único, motivado pela demanda particular de uma comunidade e/ou instituição. 

          Na seção seguinte apresentamos os cinco principais programas e projetos 

educacionais, criados e desenvolvidos no campo nos últimos treze anos, a saber: 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA); Programa Pro 

Jovem Campo-Saberes da Terra; Programa Educação nos Quilombos; Programa Escola 

Ativa; e PROCAMPO – Licenciatura em Educação do Campo. Tentaremos mostrar o 

desenho dessa política através, principalmente, dos objetivos e abrangência dos 

programas.  

 

4.1.1. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) 

         A universalização do acesso de crianças e adolescentes ao Ensino Fundamental, 

comemorado pelo sistema educacional brasileiro, ainda precisa ser visto com cautela 

quando o espaço de universalização é o campo. De acordo com o senso demográfico de 

2000, do IBGE no campo, 45% das crianças na faixa etária entre quatro e seis anos de 

idade, e 10% da faixa etária entre 7 e 14 anos de idade, não frequentavam a escola no 

primeiro ano do século XXI. 

Os motivos que levavam a essa situação eram diversos, desde a inexistência de 

instituições escolares próximas das residências dessas crianças, passando pela falta de 

transporte escolar, e até as condições de sobrevivência das famílias, que terminavam 

muitas vezes por levar os infantes a trabalharem mais cedo. O fato é que de acordo com 

Andrade et al, 

O analfabetismo absoluto era a condição à qual estavam submetidos 
três em cada 10 jovens ou adultos habitantes de zonas rurais, em uma 
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população cuja escolaridade média não alcançava sequer quatro anos 
de estudos, tidos como patamar mínimo para uma alfabetização 
funcional. Essa situação de exclusão cultural extrema atingia também 
um quarto das crianças e adolescentes, e jovens de 15 a 24 anos, 
dentre os quais havia quase um milhão de analfabetos (ANDRADE, 
2004, p 19). 

 

 A legislação educacional brasileira garante o direito à educação de no mínimo 

oito anos de idade, há mais de trinta anos, entretanto, ainda é muito comum no cenário 

camponês a escola improvisada, em condições extremamente precárias, e vinculadas ao 

sistema educacional municipal para atender apenas à primeira fase do Ensino 

Fundamental, e, em alguns casos, à Educação Infantil em classes multisseriadas.  

Essas escolas geralmente são regidas por um único professor(a), o qual apresenta 

pouca qualificação e baixa remuneração. Além disso, a localidade e as escolas não 

possuem bibliotecas, salas de leitura, laboratórios, ou outro espaço pedagógico além da 

sala de aula da escola.   

A permanência dessa realidade, e a resignação com a qual o poder público e a 

sociedade de modo geral concebem o campo coadunam com o pensamento de que ele é 

um “lugar do atraso”, cujos habitantes necessitam de civilização e urbanidade. Essa 

concepção em relação ao espaço rural tem condenado a população camponesa a 

permanecer vítima da violação de seus direitos por conta da inexistência, ou baixa 

qualidade, das políticas públicas disponibilizadas.  

Apesar disso, o campo continua sendo protagonista desse “lugar de vida, 

trabalho, cultura e resistência” (ANDRADE, 2004, p 21), com experiências educativas 

exitosas organizadas e implementadas por organizações civis comprometidas com um 

campo vivo, ativo dinâmico e justo.  

É esse contexto de resistência que contribui para Educação do Campo entrar na 

pauta de negociação por uma política educativa entre Estado e sociedade coordenado 

pelos movimentos sociais do campo, especificamente, o Movimento sem Terra (MST), 

que acumulava experiências de escolarização em seus assentamentos e acampamentos, 

articulados a outras organizações governamentais e não governamentais, que resultou na 

proposta do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), no final 

da década de 1990. 
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Criado em abril de 1998, pelo Ministério Extraordinário de Política Fundiária, o 

PRONERA foi resultado de deliberação do I Encontro Nacional das Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária (ENERA). O evento contou com a articulação de 

organizações da sociedade civil como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra (MST), representado pelo seu Setor de Educação; o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF); o Fundo das Nações Unidas para a Ciência e Cultura 

(UNESCO); e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Além das organizações da sociedade civil, contou-se também com a presença de 

organizações governamentais representadas pela Universidade de Brasília (UnB); pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); pela Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos (UNISINOS); pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUI); pela Universidade Federal de Sergipe (UFS); e pela 

Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 

Aportado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o 

PRONERA foi criado em abril de 1998 através da portaria nº 10/98, do Ministério 

Extraordinário de Política Fundiária. Tem como missão a responsabilidade de ampliar 

os níveis de escolarização formal dos trabalhadores rurais assentados. Além disso, atua 

como instrumento de democratização do conhecimento no campo, ao propor e apoiar 

projetos de educação que utilizam metodologias voltadas para o desenvolvimento das 

áreas de reforma agrária. O principal objetivo do PRONERA é 

Fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária estimulando, 
propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos 
educacionais, utilizando metodologias voltadas para a especificidade 
do campo, tendo em vista contribuir para a promoção do 
desenvolvimento sustentável (MEC/SECAD/MDA, 2010). 

  

Os jovens e adultos de assentamentos participam de cursos de educação básica 

(alfabetização, ensino fundamental e médio), técnicos profissionalizantes de nível 

médio, e diferentes cursos superiores e de especialização. O PRONERA capacita ainda 

educadores e coordenadores locais para atuarem nas escolas dos assentamentos, os quais 

agem como multiplicadores e organizadores de atividades educativas comunitárias, 

conforme a tabela nº 1 no anexo. 

Enquanto um programa educativo, o PRONERA inova na forma de gestão, 

ultrapassando concepções restritas à metodologia. A gestão tripartite adotada pelo 
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programa permite, de fato, uma gestão compartilhada na qual tudo que diz respeito ao 

programa deve ser negociado entre os gestores – que nesse caso é composto por 

membros governo federal, representantes das universidades parceiras e dos movimentos 

sócias e sindicais, entre outros. De acordo com Andrade et al as atribuições dos gestores 

estão assim delimitadas 

As instituições de ensino superior cumprem uma função estratégica no 
programa, pois acumulam papeis de mediação entre os movimentos 
sociais e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria 
(INCRA), de gestão administrativo-financeira e coordenação 
pedagógica dos projetos. Os movimentos sociais respondem pela 
mobilização das comunidades, enquanto as Superintendências 
Regionais do Incra (SRs) desempenham funções de acompanhamento 
financeiro, apoio logístico e articulação interinstitucional 
(ANDRADE, 2004, p. 22). 

 

              Os poderes públicos estaduais e municipais, responsáveis legais pela política de 

educação básica, deveriam apoiar e agregar algum suporte técnico administrativo, a fim 

de garantir a continuidade das ações do PRONERA, pois, dessa forma, seria possível 

assegurar a efetivação da política de educação do campo. Porém, pouco se observa sua 

participação, chegando-se, em alguns momentos, a dificultar suas ações, negando-se, 

por exemplo, a certificar os alunos concludentes23. 

             O PRONERA atua em todos os níveis da escolarização conforme detalhamento 

na tabela nº 1 do anexo, além de atuar, ainda, na formação continuada dos professores e 

monitores, e na formação técnico-profissional em diversas áreas, utilizando materiais e 

metodologias apropriadas aos aspectos culturais e identitários do campo. Desde sua 

criação, opera em déficit financeiro entre o previsto e o que está disponível. 

O planejamento inicial do programa tinha como meta erradicar o analfabetismo 

nos assentamentos rurais até 2004, investindo R$ 21 milhões anualmente. Entretanto, o 

montante investido não representa sequer a metade do previsto. O quadro24 abaixo 

evidencia tal constatação. 

 

 

                                                 
23 A Secretaria Municipal de Educação de Pacatuba-SE, em 2005, recusou-se a emitir certificados aos 
alunos que haviam concluído a primeira etapa do Ensino Fundamental. 
24 Quadro-síntese apresentado por Andrade (2004). 
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QUADRO 1 – ORÇAMENTO PRONERA 

 

ANO 

METAS ORÇAMENTO 

PAS ALUNOS PREVISTO EXECUTADO % 

1998    188   6.460   3.000.000,00   3.000.000,00 100,00 

1999 1.284  56.590 21.500.000,00   8.377.236,47  38,96 

2000    300  12.205 19.000.000,00 17.110.114,87  90,05 

2001    727  23.728 24.114.712,00   9.030.240,00  37,45 

2002   881  23.932 11.441.000,00   9.691.000,00  84,70 

TOTAL    - 122.915 79.055.712,00 47.208.591,34  59,71 

Quadro I 
Fonte: Relatórios de Atividade MDA/Coord. Projetos Especiais; para 2001, 2002, SRs do Incra. 
Org.: SANTOS, Marilene. 

 

Situação semelhante aconteceu nos seis anos seguintes, de acordo com relatório 

de gestão apresentado pelo INCRA. 

 

QUADRO 2 – ORÇAMENTO PRONERA  

                 ANO/AÇÃO              ORÇAMENTO 

ANO AÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO 

2003 Alfabetização de jovens e adultos 

nas áreas de Reforma Agrária. 

10.900.891,00 10.900.891,00 

2004 Alfabetização de jovens e adultos 

nas áreas de Reforma Agrária. 

22.118.907,00 22.118.907 

2005 Educação de Jovens e Adultos no 

Campo 

14.546.888,00 14.546.888 



134 
 
 

2006 Educação do Campo 24.926.366,00 16.915.282,00 

TOTAL                  -   

Quadro II 
Fonte: Relatórios de Gestão: 2003, 2004, 2005, 2006 Incra. 
Org.: SANTOS, Marilene. 

 

QUADRO 3 – ORÇAMENTO PRONERA 

                 ANO/AÇÃO              ORÇAMENTO 

ANO AÇÃO PREVISTO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

2007 

Educação de Jovens e Adultos no 

Campo; 

7.194.651,00 

 

7.194.651,00 

 

Formação de profissionais de nível 

superior adaptado a reforma 

agraria e agricultura familiar; 

2.876.418,00 

 

2.876.418,00 

 

Concessão de bolsas de 

capacitação profissional em 

assistência técnica 

 

         - 

 

    - 

Capacitação e formação de 

profissionais de nível médio 

adaptado a reforma agraria e 

agricultura familiar;  

 

6.133.963,00 

 

6.133.963,00 

Gestão e administração do 

programa 

   884.802,00    884.802,00 

 

2008 

Educação de Jovens e Adultos no 

Campo; 

4.104.047,30 4.104.047,30 

Formação de profissionais de nível 

superior e médio adaptado a 

reforma agraria e agricultura 

familiar. 

 

10.602.794,29 

 

10.602.794,29 
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Gestão e administração do 

programa. 

2.152.812,26 2.152.812,26 

TOTAL                    -   

Quadro III 
Fonte: Relatórios de Auditoria Anual de Contas CGU. 2007, 2008 Incra. 
Org.: SANTOS, Marilene. 

 

É perceptível, consoante os dados dos quadros 2 e 3, que o orçamento 

inicialmente previsto para o PRONERA não foi executado, entretanto, as dificuldades 

enfrentadas pelo programa não se resumem apenas ao orçamento anual executado. Há 

uma diversidade de problemas que têm se constituído como empecilho a ser enfrentado 

pelo programa. Os problemas vão desde a interrupção na liberação dos recursos em 

pleno andamento dos cursos, até as ações judiciais impetradas contra o programa. 

Muitos têm sido os entraves enfrentados pelo PRONERA: a 
morosidade na tramitação dos processos nas superintendências; a não 
liberação dos recursos; o impedimento à realização de novos 
convênios; os constantes embates com o Tribunal de Contas da União; 
os desentendimentos com as procuradorias jurídicas das IFES; enfim, 
uma diversa lista de problemas (JESUS e MOLINA, 2011, p 59).  

  

Ao analisar a história do PRONERA, Molina (2003) relata uma trajetória de 

embates entre os movimentos sociais e o Estado na implementação do PRONERA que 

nos faz reafirmar que a do programa foi de fato uma ação do Estado na sua função de 

“Estado Relação” (POULANTZAS, 1985, p. 33), a qual para garantir a hegemonia do 

bloco no poder, atende parcela das demandas da classe popular mantendo, por outro 

lado, intacto os interesses do bloco no poder.  

No caso do PRONERA, o Estado não liberava os recursos previstos para o 

desenvolvimento do programa. Conforme Santos (2012), sob pressão dos movimentos, 

sobretudo do MST, outras estratégias foram sendo criadas pelo Estado com vistas a 

enfraquecer e desmoralizar os movimentos sociais tornando-os desacreditados e suas 

reivindicações improcedentes.  

          O PRONERA enfrentou problemas orçamentários desde o início, pois, já  

Na primeira fase da execução do Programa era possível identificar a 
disputa política na organização, na composição das comissões, na 
quantidade de recursos, em sua descentralização. A falta de política 
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articulada e comprometida com a eliminação do analfabetismo é 
perceptível na ausência de previsão orçamentária para o Pronera. A 
cada ano a Comissão Pedagógica e os movimentos sociais 
negociavam e principalmente articulavam-se com deputados e 
senadores para garantir recursos do Orçamento da União ao Programa. 
Assim foi, desde o início, o Pronera. 1998 era um ano eleitoral para a 
Presidência, e como estratégia de campanha, o governo anunciou que 
o Pronera alfabetizaria em um ano, 200 mil trabalhadores rurais. 
Depois de seis meses do anúncio de sua criação, é que sai a Portaria nº 
10, criando o Pronera, em 17 de abril de 1998. Quando o Pronera foi 
lançado advieram divergências entre o Ministério de Desenvolvimento 
Agrário (à época o Extraordinário de Política Fundiária) e o da 
Educação. A imprensa noticiou que a secretária de Ensino 
Fundamental, Iara Prado, afirmara que o Pronera era uma iniciativa 
lastimável de educação (MOLINA, 2003, p. 56). 

 

Tais problemas obrigaram os movimentos a adotar diversas estratégias de luta, 

como ocupar as superintendências do INCRA e transformar em sala de aula; articular-se 

com os parlamentares de esquerda para colocar o PRONERA no orçamento da União; 

entre outros. Essas atitudes começaram a incomodar setores do governo, o que 

desencadeou uma série de medidas para refrear o crescimento do PRONERA.  

Entre as pressões sobre o funcionamento do PRONERA Molina (2003, p. 58-59) 

destaca a redução nas convocações da comissão pedagógica, que chegou a ficar seis 

meses sem se reunir; o corte na representação das universidades na comissão 

pedagógica de cinco para somente um participante; e a exoneração do coordenador do 

PRONERA – o professor João Claudio Todorov, sob alegação de que o INCRA não 

tinha controle das ações do PRONERA, haja vista o MST ser a instância que detinha tal 

controle. 

          Ainda segundo Molina (2003), a partir de 2001, o PRONERA fica subordinado à 

coordenadoria de Projetos Especiais do INCRA, que limita sua atuação e retira 

autonomia na capacidade de intervenção dos parceiros do programa. O período 

compreendido entre 2001 e 2003 é marcado por muita dificuldade para garantir a 

continuidade do programa, bem como uma intensificação de ações do governo FHC 

para enfraquecer o MST perante a sociedade. 

Coincide a intensidade do governo Fernando Henrique ao fechar o 
cerco sobre o MST, por estratégias que objetivavam atingir a 
credibilidade construída havia anos, na sociedade. Propagandas 
oficiais divulgavam a luta dos sem-terra como tentativa de 
desestabilizar o governo. Uma delas enfatizava: o “Governo está 
fazendo Reforma Agrária. A Porteira está aberta. Por que pular a 
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cerca?” A estratégia era mostrar um MST inimigo, baderneiro, de 
práticas não sérias, não merecedoras do apoio do Estado. O Programa 
Lumiar foi extinto nesse período, tendo como alegação que o MST 
usava o trabalho dos técnicos para fazer proselitismo político e 
cobrava taxas dos assentados assistidos por estes técnicos nas áreas de 
assentamento do Movimento. Apesar das estratégias para esvaziar o 
Pronera, a organicidade dos movimentos sociais e a convicção da 
centralidade da educação fizeram com que as resistências fossem 
vencidas e o Programa se mantivesse. Uma resistência à custa de 
desgaste, prejuízos políticos e principalmente pedagógicos ao êxito 
das ações de educação desenvolvidas (MOLINA, 2003, p. 59 – 60). 

 

  Em 2003, durante o governo Lula, o PRONERA volta a se vincular à presidência 

do INCRA e não mais a coordenação de Projetos Especiais. A partir de então, retoma 

suas atividades sob a coordenação de Monica C. Molina que recupera a 

representatividade das universidades, realiza diversos eventos sobre Educação do 

Campo, e estabelece parcerias com outros ministérios, a exemplo do ministério da 

educação. 

No governo Lula, o PRONERA ganha fôlego a partir do apoio governamental e 

se consolida como ação fundamental da política de educação do campo, entretanto, não 

vai além de um programa que contribui no desenho de uma política de educação para o 

campo; que atende à todas as modalidades, mas, que ao mesmo tempo as contempla 

muito pouco, visto que sequer a demanda educacional dos assentamentos por 

alfabetização dos jovens e adultos é atendida plenamente.  

Ou seja, dentro da estrutura do Neoliberalismo da Terceira Via, o programa 

educacional continuará sempre programa, todavia, apoiado e definido por um conjunto 

de organizações sociais e estatais com tal legitimidade que dificulta, tornando quase 

impossível para a classe trabalhadora perceber que tal ação, da forma como se 

consolidou, não garantirá seus interesses. 

           Por outro lado, a diversidade de problemas enfrentados pelo PRONERA, não 

apaga seu protagonismo e relevante contribuição à Educação do Campo. Ainda que 

atendendo, parcialmente, a uma demanda educacional específica – composta apenas por 

beneficiários da reforma agrária – e, mesmo que, em 2002, conforme Andrade (2004), 

estivesse presente só em 14% dos assentamentos de reforma agrária, o PRONERA 

acumula uma lista considerável de resultados nos treze anos de sua existência. 
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O mais significativo deles e que está relacionado ao proposto em seus objetivos 

e metodologia tem sido a “capacidade de viabilizar o acesso à educação formal a 

centenas e centenas de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária” (JESUS e 

MOLINA, 2011, p. 35). Sem a experiência dos movimentos sociais em práticas 

educativas alternativas que possibilita a utilização diferenciada dos tempos e espaços 

escolares, o PRONERA cairia na prática da pedagogia tradicional, fator que impediria 

muitos camponeses de continuar seus estudos pela impossibilidade de conciliação entre 

a escola e o trabalho. 

           É importante destacar entre as contribuições do PRONERA: a) mudança nas 

práticas e pautas da pesquisa entre professores que atuaram no programa, uma vez que 

eles passaram a adotar posturas e implementar ações na pesquisa e extensão numa 

perspectiva menos tradicional; b) o reconhecimento de “novas formas de uso e produção 

do conhecimento” (JESUS e MOLINA, 2011, p. 53), produzindo alterações nas formas 

de organização da escola e do trabalho pedagógico.  

As ações do PRONERA, em níveis diferentes de escolarização, em parceria 

tanto com as universidades como com os movimentos sociais e sindicais do campo 

produziram, de acordo com Jesus e Molina, um desencadeamento de análises teóricas 

no sentido de potencializar a educação do campo. 

Ao institucionalizar-se e ao propor intervenções e pautas pelo acesso, 
pelo direito a definir os currículos que atendam às necessidades dos 
diferentes sujeitos do campo, pelo financiamento público para a 
educação, pelo aumento da participação de pesquisadores e 
professores em defesa da educação popular de base camponesa em 
todos os níveis, o PRONERA desperta os interesses de pesquisadores 
e dos próprios estudantes dos cursos para analisar as suas 
experiências, as práticas educativas, a dimensão política da educação, 
entre outros (JESUS e MOLINA, 2011, p 58).   

  

           Em síntese, o PRONERA tem se constituído em importante instrumento na 

consolidação da politica de Educação do Campo na medida em que congrega em volta 

de si um conjunto de práticas que não resultam de modelos educativos homogêneos, 

pré-determinados, mas sim, resultado de construções coletivas.  

Por essa razão, o PRONERA se consolida como um referencial determinante 

para a Educação do Campo na conquista de uma base legal, a exemplo das Diretrizes 

Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo; compreensão e 
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fortalecimento no que diz respeito à gestão tripartite. Mesmo frente aos entraves, 

divergências e tensões provocados por esse tipo de ação colegiada, essa forma de gestão 

leva à emancipação e contribui para a construção de um projeto de campo diferente do 

que temos atualmente. Isto é, um campo mais justo, solidário e produtivo, que toma 

como referência para justiça, solidariedade e produtividade, o indivíduo na sua 

coletividade, não a mercadoria que ele pode produzir ou o capital que consegue 

acumular.    

           Não podemos deixar de enfatizar a riqueza do PRONERA no que diz respeito às 

práticas pedagógicas fundamentadas em campos teóricos diferenciados. A atuação dos 

movimentos sociais e sindicais no PRONERA contribui também para a “construção de 

uma nova matriz e um novo fazer pedagógico, não mais para os sujeitos, mas sim com 

os sujeitos forjados nas lutas” (Rocha 2011, p. 164), ou seja, as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelo PRONERA respeitam os sujeitos como participes e protagonistas na 

construção do projeto educativo que interessa a população camponesa. 

 

4.1.2. Programa Projovem Campo-Saberes da Terra 

          Implementado em 2005, a ação que se  denominava Saberes da Terra integrou-se 

dois anos depois  ao  Programa Nacional de Inclusão de Jovens  (Projovem), cuja gestão 

é da Secretaria Nacional de Juventude. O Projovem possui outras três modalidades, 

Adolescente, Trabalhador e Urbano. 

          O PROJOVEM - Saberes da Terra é um programa Nacional de Educação de 

Jovens integrado com qualificação social e profissional para agricultores familiares. Foi 

criado pelo Ministério da Educação através da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) e pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC). 

O programa tem como um de seus principais objetivos “desenvolver uma 

política que fortaleça e amplie o acesso e a permanência de jovens agricultores, situados 

na faixa etária de 18 a 29 anos, no sistema regular de ensino” (BRASIL, 2008, p. 16).  

          Além disso, tem como base legal a LDBEN e as Diretrizes Operacionais da 

Educação do Campo, que deliberam pela garantia de implementação de políticas 

públicas diferenciadas para o atendimento escolar da população que vive no campo. 
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Podendo promover nas escolas do campo, adequação do calendário escolar de acordo 

com o ciclo agrícola e condições climáticas, da organização curricular e das 

metodologias de ensino. Para tanto, o programa se orienta a partir dos seguintes 

pressupostos:  

A Educação de Jovens e Adultos é um direito dos povos do campo, 
um instrumento de promoção da cidadania e deve ser uma política 
pública dos sistemas federal, estaduais e municipais de ensino. O 
trabalho e a qualificação profissional é um direito dos povos do 
campo. A Educação de Jovens e Adultos é uma estratégia viável de 
fortalecimento do desenvolvimento sustentável com enfoque 
territorial. A Educação é afirmação, reconhecimento, valorização e 
legitimação das diferenças culturais, étnico-raciais, de gênero, da 
diversidade de orientação sexual e socioambiental. Existem sujeitos 
sociais que possuem projetos políticos e pedagógicos próprios 
(BRASIL, 2008, p. 21). 

 

Uma das finalidades do programa é aliar formação geral e qualificação social e 

profissional, portanto, a formação integral através da elevação da escolaridade se 

constitui numa das principais metas do programa. Para a formação integrada à 

atualização dos conhecimentos necessários ao mundo do trabalho, deve-se reconhecer o 

saber acumulado pelos agricultores familiares em sua cultura e trajetória, bem como a 

dimensão tecnológica e organizacional cada vez mais presente no campo. A concepção 

de currículo integrado adotada pelo PROJOVEM Campo-Saberes da Terra requer 

Um projeto pedagógico que tenha como eixos gerais articuladores os 
temas do trabalho e da cidadania, para propiciar aos educandos/as uma 
articulação virtuosa entre sua inserção no mundo do trabalho e sua 
participação social e política. Uma construção curricular que envolva 
as dimensões técnico - científica, sociopolítica, metodológica e ético 
cultural (BRASIL, 2008, p. 50). 

 

  O programa Projovem Campo-Saberes da Terra deve ser implementado pelas 

secretarias estaduais e municipais de educação em parceria com as instituições de 

Ensino Superior. Aos estados e municípios, nesse contexto, compete organizar 

infraestrutura adequada para funcionamento das turmas como definição de espaço 

físico, contratação de pessoal, realização de matricula, entre outros. Por sua vez, às 

instituições de Ensino Superior, como universidades, faculdades, e institutos, compete a 

formação continuada dos profissionais que atuarão no programa.   
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          O programa prevê uma carga horária de duas mil e quatrocentas horas (2.400h) 

que deve ser desenvolvida em dois anos de estudo. Essa carga horária será distribuída 

em duas modalidades pedagógicas: tempo escola e tempo comunidade, de acordo com a 

Pedagogia da Alternância. As turmas não devem ultrapassar os trinta e cinco alunos e o 

calendário letivo será organizado conforme às necessidades da comunidade sem, 

necessariamente, está vinculado ao ano letivo das escolas regulares. 

          Uma importante contribuição do Projovem Campo-Saberes da Terra, diz respeito 

à possibilidade de recolocar a juventude na dinâmica da agricultura familiar. O papel do 

Estado, nesse processo, refere-se à organização e mobilização social. A implementação 

desse Programa oportunizou aos jovens a ampliação do conhecimento na dimensão 

cognitiva, no acesso aos conteúdos educativos e técnicos na área das ciências agrárias, 

como também promoveu o diálogo de saberes, a partir dos conhecimentos de suas 

práticas sociais. Para Freire, 

A pertinência do Programa Saberes da Terra como instrumento de 
política educacional enraizada na condição de sujeitos de direitos é 
incontestável, ainda que sua oferta esteja em patamares absolutamente 
aquém das reais necessidades. O acesso de jovens camponeses a 
processos de escolarização com qualificação profissional é uma das 
condições para o fortalecimento da agricultura familiar, sem conceber, 
no entanto, a política educacional como salvacionista e contentora do 
fluxo migratório campo-cidade (FREIRE, 2013, p.11 -12).  

 

          O programa Projovem Campo-Saberes da Terra inova em relação aos demais 

programas educativos para a população camponesa, em dois aspectos distintos: quanto 

ao número de professores por turma, e quanto à concepção e organização curricular. No 

que diz respeito ao primeiro, em cada turma está previsto a presença simultânea de três 

docentes das áreas de conhecimento do ensino fundamental e um das ciências agrárias. 

Esses profissionais devem trabalhar permanentemente articulados entre si, objetivando 

garantir aos alunos o desenvolvimento de um currículo que alie conhecimento geral e 

conhecimento especifico vinculado ao trabalho, ou seja, um currículo integrado. 

          A ideia de currículo integrado é protagonista na propositura de rompimento com 

concepções tradicionais de ensino que tratam, segundo Davini (2010), a prática 

profissional escolar desvinculada das teorias que as fundamentam, ou seja, a separação 

entre teoria e prática, comum na maioria dos processos educativos dos sistemas 

regulares de ensino. 
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A proposta de integração do currículo põe as disciplinas num nível relacional 

garantindo maior poder de iniciativa dos professores e dos alunos. A integração 

curricular garante ainda uma maior aproximação entre os saberes escolares e os saberes 

práticos do cotidiano dos estudantes, desmistificando, assim, uma concepção que 

privilegia a hierarquização do conhecimento. Um processo educativo fundamentado na 

proposta de currículo integrado pode contribuir para  

a construção de uma educação mais igualitária, visando à superação 
de problemas de socialização diante dos sistemas de valores próprios 
das sociedades industriais avançadas. Essas análises colocam a 
necessidade de relacionar o âmbito escolar à prática social concreta. A 
proposta de ‘currículo integrado’ na perspectiva da formação 
politécnica e omnilateral dos trabalhadores incorpora essas análises e 
busca definir as finalidades da educação escolar por referência às 
necessidades da formação humana (RAMOS, 2010, p. 78). 

 

          O currículo integrado tenciona garantir que a escolarização possibilite ao 

trabalhador compreender a realidade de forma crítica gerando, portanto, condições de 

produzir transformações nessa realidade que venham a beneficiar seu grupo social, de 

forma a garantir à sua classe social o atendimento de suas necessidades. No tocante à 

proposta de currículo integrado, 

Esta proposta integra, ainda, formação geral, técnica e política, tendo 
o trabalho como princípio educativo. Desse princípio, que se torna 
eixo epistemológico e ético-político de organização curricular, 
decorrem os outros dois eixos do ‘currículo integrado’, a saber: a 
ciência e a cultura. O trabalho é o princípio educativo no sentido 
ontológico, pelo qual ele é compreendido como práxis humana e a 
forma pela qual o homem produz sua própria existência na relação 
com a natureza e com os outros homens. Sob o princípio do trabalho, 
o processo formativo proporciona a compreensão da historicidade da 
produção científica e tecnológica, como conhecimentos desenvolvidos 
e apropriados socialmente para a transformação das condições naturais 
da vida e a ampliação das capacidades, das potencialidades e dos 
sentidos humanos (RAMOS, 2010, p. 78). 

 

Essa é a concepção de currículo que embasa o Programa Projovem Campo-

Saberes da Terra. Nos documentos que apresentam o programa, o item sobre currículo 

está assim formulado: 

Integração entre ensino fundamental e qualificação social e 
profissional, tendo como eixo articulador: Agricultura Familiar e 
Sustentabilidade, em torno do qual se interconectam 5 eixos 
temáticos: Agricultura Familiar, Identidade, Cultura, Gênero e Etnia, 
Sistemas de Produção e Processos de Trabalho no Campo, Cidadania, 
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Organização Social e Políticas Públicas, Economia Solidária e 
Desenvolvimento Sustentável e Solidário com Enfoque 
Territorial(MEC, 2012). 

 

Para o currículo integrado, deve-se buscar compreender dois termos 

fundamentais para não incorrermos em práticas educativas inadequadas, são eles: 

trabalho e cultura. A concepção de trabalho está sempre vinculada à concepção de 

ciência, a qual é entendida como responsável pelos resultados empreendidos pela 

humanidade, no sentido de compreender e transformar os fenômenos naturais e sociais 

ao longo de sua história.  

Sob essa ótica, a ciência adquire um perfil diferenciado do que socialmente tem 

sido reforçado como ciência neutra, inquestionável, inacessível, entre outros. A ciência 

proposta pelo currículo integrado pode ser questionada e superada no processo histórico 

de produção de novos conhecimentos, e se coloca como politicamente intencionada e 

não neutra em suas ações, adotando uma postura de socialização e inclusão das mais 

diferentes formas de produção cientifica.  

Dessa maneira, a formação profissional também adquire outro perfil que se 

diferencia das propostas de qualificação profissional embasadas em currículos de matriz 

tradicional. 

A formação profissional, por sua vez, é um meio pelo qual o 
conhecimento científico adquire, para o trabalhador, o sentido de força 
produtiva, traduzindo-se em técnicas e procedimentos, a partir da 
compreensão dos conceitos científicos e tecnológicos básicos (Ramos, 
2012, p. 79). 

 

O outro termo de grande importância para o currículo integrado é a cultura. Ela 

completa essa ideia de ciência à medida que, segundo Ramos (2012), se constitui como 

fundamento básico para a formação geral e especifica. Compreendida como diferentes 

formas de criação da sociedade, a cultura considera o conhecimento como um produto 

cultural de grupos sociais diferentes, produzidos em tempos históricos distintos, 

retratando as dúvidas, problemas e razões que se constituíram como motivos/objetivos 

para o avanço do conhecimento da humanidade. Assim, no currículo integrado 

Conhecimentos de formação geral e específicos para o exercício 
profissional também se integram. Um conceito específico não é 
abordado de forma técnica e instrumental, mas visando a compreendê-
lo como construção histórico-cultural no processo de desenvolvimento 
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da ciência com finalidades produtivas. Em razão disto, no currículo 
integrado nenhum conhecimento é só geral, posto que estrutura 
objetivos de produção, nem somente específico, pois nenhum conceito 
apropriado produtivamente pode ser formulado ou compreendido 
desarticuladamente das ciências e das linguagens (RAMOS, 2012, p. 
79). 

 

          Finalmente, o currículo integrado é um instrumento no espaço formativo humano 

que pretende garantir o mínimo de articulação entre as diferentes possibilidades de 

conhecer. A partir de sua implementação é possível 

Uma efetiva integração entre ensino e prática profissional; a real 
integração entre prática e teoria e o imediato teste da prática; um 
avanço na construção de teorias a partir do anterior; a busca de 
soluções específicas e originais para diferentes situações; a integração 
ensino-trabalho-comunidade, implicando uma imediata contribuição 
para esta última; a integração professor–aluno na investigação e busca 
de esclarecimentos e propostas; a adaptação a cada realidade local e 
aos padrões culturais próprios de uma determinada estrutura social 
(DAVINI, 2010, p. 284).  

 

A possibilidade formativa que o currículo integrado apresenta está alinhada ao 

previsto na proposta de Educação do Campo. Congrega elementos considerados 

necessários para formação dos trabalhadores camponeses. Nesse sentido, o programa 

ProJovem Campo-Saberes da Terra pode se constituir numa proposta interessante para a 

consolidação da política de Educação do Campo. Há na configuração desse programa 

um aspecto que pode se constituir como um grande desafio para seu êxito, a saber: a 

falta de tradição no magistério do trabalho interdisciplinar.  

Essa situação, em nossa compreensão, pode gerar grandes conflitos e angústias, 

especialmente no que diz respeito à autoridade docente numa sala de aula com mais de 

um profissional ao mesmo tempo. Precisamos experimentar, observar para constatar o 

que acontece. Porém, esse fator não retira do Programa Projovem Campo-Saberes da 

Terra a característica de inovação e avanço no sentido de pensar e fazer práticas 

educativas mais comprometidas com as necessidades da classe trabalhadora.  

 

4.1.3. Programa Educação nos Quilombos  

As comunidades remanescentes de quilombolas, que só recentemente passam a 

ser reconhecidas como comunidades merecedoras das políticas públicas, possuem 



145 
 
 
dimensões sociais, políticas e culturais significativas, com particularidades no contexto 

geográfico brasileiro, tanto no que diz respeito à localização, quanto à origem.  

Estudos realizados sobre a situação dessas localidades demonstram que as 

escolas estão longe das residências dos alunos e que as condições de estrutura são 

precárias, pois, são geralmente  construídas de palha ou de taipa (pau-a-pique); poucas 

moradias possuem água potável, e as instalações sanitárias são inadequadas. Os 

professores, em sua maioria, não são capacitados adequadamente, e o  número é 

insuficiente para atender a demanda. Em muitos casos uma professora ministra aulas 

para turmas multisseriadas. Poucas comunidades têm unidade educacional com o ensino 

fundamental completo. 

          O levantamento feito pela Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da 

Cultura, aponta a existência de 3.754 comunidades remanescentes de quilombos 

certificadas. Essas comunidades existem em quase todos os estados brasileiros, exceto 

no Acre, Roraima e no Distrito Federal. Os Estados que possuem o maior número de 

comunidades remanescentes de quilombos são: Bahia (229), Maranhão (112), Minas 

Gerais (89) e Pará (81).  

De acordo com o Censo Escolar de 2007, o Brasil tem aproximadamente 151 mil 

alunos matriculados em 1.253 escolas localizadas em áreas remanescentes de 

quilombos. Quase 75% dessas matrículas estão concentradas na região Nordeste, 

conforme pode ser verificado nos dados do quadro abaixo. 

          A educação quilombola está entre o conjunto de grupos sociais e culturais que 

compõem a Educação do Campo. Os quilombolas são considerados grupos tradicionais 

e apresentam trajetórias de ausência das políticas do Estado no mesmo nível dos 

agricultores, ribeirinhos, indígenas e demais sujeitos do campo. No caso dos 

quilombolas há ainda o agravante da discriminação racial que aliada às outras 

identidades camponesas, torna-se um dos grupos mais vulneráveis. Em termos 

educacionais, não se distinguem dos demais sujeitos camponeses. As escolas 

localizadas nos quilombos, quando existem, apresentam as mesmas condições das 

escolas dos assentamentos, dos povoados, da aldeia, ou seja, das escolas do campo no 

que tange à estrutura física, material e humana.  

“quando se discutir a educação do campo se estará tratando da 
educação que se volta ao conjunto dos trabalhadores e das 
trabalhadoras do campo, sejam os camponeses, incluindo os 
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quilombolas, sejam as nações indígenas, sejam os diversos tipos de 
assalariados vinculados à vida e ao trabalho no meio rural” 
(KOLLING et al, 1999, p. 17).  

 

As comunidades quilombolas compõem o que tem sido identificado como 

território camponês, exceção feita para alguns, que localizados em espaços urbanos, não 

são identificados como comunidades camponesas, mas, urbanas, porém, apenas uma 

pequena minoria residem nas cidades. 

O termo Quilombo tem passado por significativas transformações na forma 

como tem sido conceituado. O texto base que subsidia a elaboração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, faz um interessante 

recorte desse processo conceitual. A primeira conceituação do termo data de 1740, no 

Brasil colônia, e afirmava que quilombo era: “toda habitação de negros fugidos que 

passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados, nem 

se achem pilões neles” (Texto Base, 2011, p. 12). Porém, essa conceituação foi sendo 

modificada no decorrer do tempo através das lutas dos quilombolas e das contribuições 

que estudiosos e pesquisadores foram agregando à discussão.  

          Outro momento significativo nesse debate refere-se ao decreto nº 3912/2001. 

Nele, abandona-se a concepção de quilombo como algo constituído por africanos 

escravizados, mas por outro lado, não apresenta muitos avanços na medida em que 

determina ser considerado quilombola somente as terras “ocupadas por quilombolas até 

1888 e que estivessem ocupadas por remanescentes de quilombos até 5 de outubro de 

1988” (Texto Base, 2011, p. 13).  

O decreto foi rejeitado por todas as instituições sociais interessadas no assunto, 

incluindo desde lideranças quilombolas, até juristas preocupados com o cumprimento 

do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que garante “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras o 

reconhecimento a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos” (C. F.B. 1988, p.177). O conceito do termo quilombo vai sofrer alterações 

novamente com o Decreto nº 4.887/2003. O segundo artigo desse Decreto diz que 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para 
os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
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relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida (Decreto nº 
4.887, 2003). 

 

Esse Decreto traz, ainda de acordo com o Texto Base, a ideia de terra coletiva. 

Ele define em seu parágrafo 2o  que “São terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, 

social, econômica e cultural” (DECRETO nº 4.887, 2003).  Para a atual sociedade, 

Quilombos, também chamados de terras de preto, terras de santo ou 
santíssimo e/ou mocambos, são comunidades negras rurais habitadas 
principalmente por descendentes de africanos escravizados que 
mantêm laços de parentesco e vivem, em sua maioria, de culturas de 
subsistência, em terra doada, comprada ou ocupada secularmente pelo 
grupo. Valorizam as tradições culturais dos antepassados, religiosas 
ou não, recriando-as no presente. Possuem uma história comum e têm 
normas de pertencimento explícitas, com consciência de sua 
identidade( Texto Base, 2011, p. 14). 

  

Na discussão da Educação Quilombola, também é fundamental compreender a 

noção de território e terra a partir da concepção quilombola. Para os quilombolas, terra 

representa possibilidade de fixação, de continuidade. A terra, ao mesmo tempo em que 

representa história de vida, trajetória de luta, garante o sustento tanto do corpo como da 

mente, a partir da preservação dos valores hábitos e costumes tradicionais que foram 

passando de geração a geração, de pais para filhos.  

A terra está relacionada com a dignidade, a identidade quilombola, diferente da 

concepção de terra como mercadoria, como objeto de troca. Deve-se considerar, 

portanto, as distinções entre terra e território quando pensamos a questão quilombola. 

Especialmente, quando pensamos a educação quilombola, haja vista, esta dever ter 

como foco a diversidade e a valorização da identidade étnica como modo de 

fortalecimento da cultura quilombola. 

 

 4.1.4. Programa Escola Ativa 

          O projeto Escola Ativa é uma estratégia metodológica criada para combater a 

reprovação e o abandono da sala de aula pelos alunos das escolas rurais das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Atua prioritariamente nas classes multisseriadas, em 

que alunos de diferentes faixas etárias e séries estudam na mesma sala de aula. Com o 
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objetivo de garantir a melhoria da qualidade da educação no meio rural, o Projeto 

Escola Ativa utiliza diversos recursos, desde a autoaprendizagem e o trabalho em grupo, 

até o ensino por meio de módulos e livros didáticos especiais. Além disso, estimula a 

participação da comunidade e viabiliza a capacitação e atualização dos professores. 

          O “Programa Escuela Nueva”, no Brasil recebe o nome de “Escola Ativa”. A 

implantação da estratégia metodológica Escola Ativa no Brasil ocorreu no ano de 1997, 

no governo de Fernando Henrique Cardoso, em alguns estados, com assistência técnica 

e financeira do Projeto Nordeste/MEC, tendo como objetivo aumentar o nível de 

aprendizagem dos educandos; reduzir a repetência e a evasão; e elevar as taxas de 

conclusão da primeira fase 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 um 

novo momento, ou seja, o surgimento do Programa Fundo de Fortalecimento da Escola 

(FUNDESCOLA), o que não acarretou descontinuidade nas ações de implementação da 

estratégia que já se consolidava nos estados.  

Para o Programa Escola Ativa, inicia-se em 2007 um momento distinto, com sua 

transferência do FNDE/FUNDESCOLA para a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD), ficando sua gestão a cargo da Coordenação-

Geral de Educação do Campo, como parte das ações do MEC que constituem a política 

nacional de Educação do Campo.  

          O atual momento desafia o Programa a reconhecer a realidade do campo enquanto fonte 

de suas reflexões, e superar uma visão reducionista do campo. O campo real é um campo onde 

atuam distintos interesses e projetos para o País. 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. No quadro a seguir pode-se verificar 

alguns aspectos do programa Escola Ativa. 

           O Programa Escuela Nueva é implantado na Colômbia na metade da década de 

1970, como uma alternativa ao Programa Escola Unitária que apresentava sérios 
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problemas. Aliado a esse contexto, a Colômbia enfrentava uma onda de violência no 

país que atingia também a zona rural. A dificuldade em promover a reforma agrária leva 

o governo a utilizar a educação cada vez mais como instrumento para obter apoio 

político. Difundir “escolas pelos municípios rurais era uma forma de consolidar a 

presença do Estado” (GONÇALVES, 2009, p. 29).   

          O acelerado processo de urbanização colombiano por conta dos conflitos armados 

alteraram, percentualmente, consoante Gonçalves (2009), a população urbana de 25% 

para 36%, em 1985, e provocou uma diminuição nos salários rurais de 25%. Isso 

comprometeu as condições educativas das escolas rurais. É nesse momento que entra o 

Banco Mundial como principal financiador do Programa Escuela Nueva transformando-

o em 

Estratégia oficial para universalizar a educação primária rural e teve 
seus principais elementos congelados na forma de um kit oficial....  o 
PEN partiu de uma política pouco estruturada e informal e 
desenvolveu-se até concretizar-se em uma política estável na 
Colômbia. O PEN que surgiu de uma crítica dos próprios professores 
rurais, tornava-se uma política abrangente, após algumas mudanças 
em suas características (GONÇALVES, 2009, p. 30).  

 

Inicialmente, o Programa Escuela Nueva colombiano estava fundamentado nos 

princípios da Escola Unitária, já em sua segunda fase, na década de 1990, ele incorpora 

as orientações do Banco Mundial que imprime como prioridade nos financiamentos 

educacionais a redução da “pobreza e reforma educacional na América Latina”. Para 

tanto, o foco está na “educação dos mais pobres entre os pobres, ou seja, a população 

rural dos países latino-americanos, com baixos índices de escolarização” (Gonçalves 

2009, p. 30).  

Na Colômbia o programa funcionou de forma diferente nas diferentes regiões 

nas quais foi implementado, entretanto, sua maior visibilidade se deu na zona 

cafeicultora. 

As escolas da zona cafeicultora são as que primeiro aderiram ao PEN 
e foram usadas para a capacitação de professores de outras regiões. As 
escolas em que o PEN foi implementado com sucesso já haviam sido 
ligadas ao Projeto Escolas Unitárias, e devido a suas características 
socioeconômicas, históricas e geográficas criaram condições para que 
o PEN prosperasse. Nessa região, mais do que em qualquer outra, o 
PEN promoveu o acesso à educação e diminuiu a evasão 
(GONÇALVES 2009, p. 30). 
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Vale destacar que esta região era povoada por uma classe média rural que 

detinha condições infra estruturais e financeiras para garantir um mínimo de qualidade 

da educação. Noutras regiões colombianas, a exemplo da Costa Atlântica, uma das mais 

pobres do país, o sucesso não se repetiu. Lá, a única vantagem evidente foi a “melhoria 

na infraestrutura das escolas” (Gonçalves, 2009, p. 33).  

É esse programa que surge de reivindicação docente e posteriormente se 

transforma numa política estatal para a zona rural colombiana, que a partir de 1997 é 

implantado no Brasil nas escolas da zona rural em classes multisseriadas, com o nome 

de “Programa Escola Ativa”. Implementado no Brasil na segunda metade da década de 

1990, o programa passa a constituir o “pacote educacional” (Gonçalves, 2009, p. 47) em 

curso nas reformas educativas promovidas no governo FHC. 

O Programa Escola Ativa diferencia-se do projeto colombiano, por este último 

ser implementado num contexto de conflitos, mas com forte interferência dos 

profissionais docentes daquele país. O programa que teve como base os princípios da 

Escola Unitária e adesão dos professores rurais na Colômbia teve, no Brasil, sua 

introdução através de imposição do programa às escolas do campo por meio de um 

conjunto de reformas educacionais de um perfil marcadamente tecnocrata, como uma 

ação meramente de cunho obrigatório para garantir financiamento internacional para a 

educação nacional. 

           Financiado pelo Banco Mundial através dos Programas: Projeto Nordeste, 

FUNDESCOLA25, e PDE26, o Programa Escola Ativa teve sua implementação 

inicialmente na região nordeste nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí, expandindo-se rapidamente para os demais 

Estados da mesma região, bem como do norte e do centro oeste do país. Do período de 

sua implantação até os dias atuais, o Programa Escola Ativa passou por momentos 

distintos do ponto de vista de sua existência como parte de uma política educativa 

nacional. Neto (2005) identifica cinco fases na trajetória do programa aqui no Brasil, a 

saber: 

                                                 
25 FUNDESCOLA: Fundo de fortalecimento da escola. Programa constituído de recursos oriundos de 
empréstimo do Brasil junto ao Banco Mundial para melhoria da qualidade das escolas do Ensino 
Fundamental. 
26 Programa de Desenvolvimento da Escola. 
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1. Implantação: durante o período de 1997 a 1998, atuando apenas 
nos 07 estados da região nordeste. Tratou-se de uma fase 
específica de verificar, junto a alguns municípios, a viabilidade de 
implantação da proposta em escola multisseriadas no Brasil. 2. 
Expansão: período compreendido entre 1999 e 2000, já sob a 
tutela do Projeto FUNDESCOLA, que ampliou sistematicamente 
o número de Estados contemplados (17 em 1999, para 19 em 
2000), quase triplicou o número de municípios atendidos (101 em 
1999, para 256 em 2000) e passou a contar com 1498 escolas. 3. 
Consolidação: nesse período (2000-2001) o projeto Escola Ativa 
passou a contar com 156 supervisores estaduais, que monitoram 
19 estados, 256 municípios e 2157 escolas. Partiu-se para a ação 
de reconhecimento, manutenção e elevação do padrão do projeto, 
fazendo com que a proposta tomasse corpo na estrutura 
educacional vinculada a educação do campo. 4. 
Institucionalização (também conhecida como independização): 
momento da redução drástica de supervisores estaduais, 
reduzindo-se a um supervisor por estado, pois havia o 
entendimento que os municípios deveriam assumir por si só a 
proposta da Escola Ativa. 5. Expansão e Avaliação: oportunizou-
se àqueles municípios que não faziam parte das ZAP`s que 
pudessem fazer uma expansão autônoma do projeto, sem contar, 
contudo, com algumas benesses financeiras do acordo de 
empréstimo (NETO, 2005, p. 39-41). 
 

A implantação do programa Escola Ativa ocorre paralelamente ao movimento 

“Por uma Educação do Campo”. É importante lembrar que o programa Escola Ativa é 

implantado no Brasil no período no qual estavam em ação as grandes reformas 

educacionais implementadas pelo governo FHC, a exemplo da aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996; elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), em 1997; e criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

em 1996 e implementado nacionalmente em 1998.  

É nesse contexto de grandes reformas na área educacional que, financiado pelo 

Banco Mundial, o programa Escola Ativa disputa espaço com o movimento “Por uma 

Educação do Campo”, objetivando se consolidar como política pública estatal para a 

população camponesa.  

           A pressão política dos movimentos sociais forçou o governo federal a adotar 

ações que pudessem acalmar os movimentos, visto que vivenciávamos no campo 

brasileiro, na década de 1990, a exemplo da Colômbia, na década de 1980, conflitos 

violentos entre os camponeses e o Estado, principalmente, na luta pela reforma agrária.  
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Assim, mesmo adotando o programa Escola Ativa como política estatal para o 

campo, o governo cria o Ministério Extraordinário de Política Fundiária, que vai abrigar 

o maior programa educacional da Educação do Campo, gestado pelos movimentos 

sociais e representantes de algumas universidades brasileiras para as áreas de reforma 

agrária – o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Esse 

duplo agir do governo brasileiro na implementação de politicas educacionais para a 

população camponesa, evidencia que, nas lutas entre Estado e populares, 

Os aparelhos do Estado consagram e reproduzem a hegemonia ao 
estabelecer um jogo (variável) de compromissos provisórios entre o 
bloco no poder e determinadas classes dominadas. Os aparelhos de 
Estado organizam-unificam o bloco no poder ao desorganizar-dividir 
continuamente as classes dominadas, polarizando-as para o bloco no 
poder e ao curto-circuitar suas organizações políticas específicas 
(POULANTZAS, 1985, p. 161). 

 

Nos dez anos de sua existência, o programa Escola Ativa foi vítima de críticas 

tanto pelos movimentos sociais como por parte dos representantes do Estado, que 

tinham identidade com o movimento por educação do campo. Nesse coexistir dos dois 

projetos educativos para a população camponesa, 

Simultaneamente à consolidação do PEA, a SECAD, por meio 
da Coordenação da Educação do Campo, e o GPT desenvolviam 
ações, estratégias e programas em perspectiva diferente. Dessa 
maneira, passaram a coexistir, sob o mesmo governo, duas 
linhas de ação para a educação no meio rural de orientações 
diferentes: uma ligada ao FNDE/FUNDESCOLA, apoiada pela 
tecnocracia do Estado; e outra ligada à SECAD, mais 
identificada com os movimentos sociais e apoiada por 
pesquisadores de educação do campo (GONÇALVES, 2009, p. 
53). 

 

As divergências nas orientações políticas dos dois projetos eram cada vez mais 

evidentes, fator que provocou algumas alterações no programa Escola Ativa com vistas 

a aproximá-lo ao debate do Movimento por uma Educação do Campo que ganhava 

força no cenário nacional.  

Segundo Gonçalves (2009), um exemplo que pode ser ilustrativo dessas 

alterações no programa são as mudanças de seus manuais, de uma replica dos manuais 

colombianos, em 1997, destoantes da realidade brasileira, para manuais revisados, em 
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2005, alinhados com as Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do 

Campo, e acrescido de tópicos sobre a realidade da educação brasileira, inexistentes na 

versão de 1997. 

É interessante destacar que as tentativas de aproximação do programa Escola 

Ativa com o movimento Por uma Educação do Campo ocorre no contexto de alteração 

da política administrativa. Em 2005, quando é revisado o manual do programa, já figura 

um cenário diferente no governo federal, está em ação a política do partido dos 

trabalhadores que, mesmo superficialmente, altera a relação com os movimentos sociais 

invertendo um pouco as prioridades da ação estatal no âmbito das políticas 

educacionais. 

O discurso adotado no programa busca na realidade garantir aos seus executores 

respaldo político muito mais do que dar um caráter mais crítico ao programa. Nesse 

sentido, 

O acompanhamento sistemático de publicações nacionais e 
internacionais sobre política educacional dos últimos quinze anos 
permitiu-nos constatar que uma transformação no discurso utilizado 
por tais instituições. No inicio da década de 1990 predominaram os 
argumentos em prol da qualidade, competitividade, produtividade, 
eficiência, eficácia; ao final da década percebe-se uma guinada no viés 
explicitamente economicista para uma face mais humanitária na 
política educacional, sugerida pela crescente ênfase nos conceitos de 
justiça, equidade, coesão social, inclusão, empowerment, 
oportunidade e segurança (SHIROMA, CAMPOS, GARCIA, 2005, p. 
1). 

 

  Na mesma linha de compreensão, Gonçalves (2009) reproduz uma entrevista 

com uma professora da Universidade do Pará, que coordenou a avaliação do programa, 

na qual a ela menciona a incorporação do programa pela SECAD, como um programa 

de Educação do Campo 

“Na minha visão a ida do programa para a SECAD e o processo de 
reformulação deflagrado não atendem as demandas do Movimento por 
uma Educação do Campo, aliás, até confrontam, interesses, 
expectativas e perspectivas. Há claros antagonismos teóricos, políticos 
e pedagógicos no Programa e no Movimento, então não basta só 
assumir o Vigotsky e outros teóricos como novas matrizes para 
conciliar os projetos educativos. As tensões e disputas permanecem. O 
processo de reformulação não foi democrático, houve muitos 
verticalismos determinados pelas urgências i institucionais do MEC” 
(FREIRE[entrevista] apud GONÇALVES, 2009, p. 64). 
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A partir de 2008, o programa foi incorporado à SECAD passando a constituir-se 

em um dos projetos que compõe o conjunto de programas da Educação do Campo e 

sendo expandido para todos os Estados e o Distrito Federal. O material pedagógico 

passou por uma reformulação que contou com a contribuição de professores das 

universidades e técnicos das secretarias estaduais.  

O Escola Ativa tornou-se acessível a todos os munícipios que aderiram ao Plano 

de Ações Articuladas (PAR)27. De acordo com Gonçalves (2009), todos os municípios 

brasileiros aderiram ao PAR, entretanto, mesmo tendo um número significativo de 

municípios que solicitou o programa Escola Ativa, nem todos aderiram a ele. 

Por outro lado, continua sendo encarado com certo estranhamento pelos que 

representam o Movimento por uma Educação do Campo e nem sempre é concebido 

pelas comunidades nas quais está presente e pelas secretarias de educação como um 

programa de Educação do Campo, mas como um programa das classes multisseriadas. 

 

 4.1.5. PROCAMPO – Licenciatura em Educação do Campo 

O PROCAMPO é um Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura 

em Educação do Campo. Está vinculado ao Ministério da Educação, intermediado pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), em 

cumprimento às suas atribuições de responder pela formulação de políticas públicas de 

combate às desvantagens educacionais históricas vivenciadas pelas populações rurais, e 

pela valorização da diversidade nas políticas educacionais. Seu objetivo principal 

consiste em 

Apoiar a implementação de cursos regulares de licenciatura em 
educação do campo nas instituições públicas de ensino superior de 
todo o país, voltados especificamente para a formação de educadores 
para a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio 
nas escolas rurais (MEC/SECAD, 2011). 

 

  Os projetos vinculados ao PROCAMPO devem adotar metodologias que 

contemple a criação de condições teóricas, metodológicas e práticas para que os 

educadores atuem na construção e reflexão do projeto político-pedagógico das escolas 

                                                 
27 O PAR é coordenado pelas secretarias municipais de educação e consiste num planejamento que os 
municípios devem elaborar para melhorar os indicadores educacionais. O governo federal oferece suporte 
técnico aos municípios e Estados. 
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do campo.  A organização curricular por etapas presenciais, equivalentes a semestres de 

cursos regulares, em regime de alternância entre tempo-escola e tempo-comunidade, 

deve contemplar ainda a formação por áreas de conhecimento previstas para a docência 

multidisciplinar, com definição pela universidade da respectiva área de habilitação, em 

consonância com a realidade social e cultural específica das populações do campo a 

serem beneficiadas. 

Um dos mais recentes programas educacionais voltado para às necessidades 

educativas do campo – o PROCAMPO, atua na área de formação docente para atender 

principalmente à segunda fase do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e ao Ensino 

Médio, visto que a formação dos professores da Educação Infantil e da primeira fase do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) tem sido financiada pelo PRONERA através dos 

cursos de Pedagogia da Terra.  

O PROCAMPO foi criado em 2009, pelo Ministério da Educação através da 

SECAD, mediante Resolução/CD/FNDE nº 06 de março de 2009, conforme esta 

resolução, deu-se sua criação considerando a necessidade de atuar de forma supletiva na 

formação inicial de professores para a educação básica, e buscando melhorar a 

qualidade da educação  diversidade 

 Considerando a necessidade de promover ações supletivas para a 
correção progressiva das disparidades de acesso à formação inicial em 
nível superior e formação continuada de professores que atuem na 
educação básica; considerando o firme propósito do governo de 
proporcionar à sociedade a melhoria da qualidade de ensino 
promovida por professores das redes de ensino relacionada com a 
especificidade dos temas da diversidade (SECAD/FNDE n. 06, 2009, 
p. 1). 

 

O PROCAMPO atende ao que delibera as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo concernentes à formação docente. Uma das 

reivindicações educacionais da população camponesa através dos movimentos sociais 

que a representa, diz respeito à questão da formação dos professores.  

Considerando que a ação docente tem papel fundamental nos processos 

educativos, e que a formação de professores nas universidades tem resquícios da 

racionalidade técnica que separa teoria e prática, o que garante prioridade absoluta aos 

conhecimentos da ciência acadêmica, torna-se imperativo exigir que a formação dos 

professores, que estarão responsáveis pelo desenvolvimento de uma política educativa 
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identificada com as questões do campo, contemple conhecimentos e especificidades 

relacionadas a tal realidade cultural e social. 

Nesse sentido, foi necessário garantir nas Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo, formação docente identificada com as 

especificidades camponesas através da inclusão no currículo de conhecimentos e 

práticas que refletem a cultura camponesa. Assim, no artigo 13, as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo estabelecem que 

Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a 
Educação Básica no país, observarão, no processo de normatização 
complementar da formação de professores para o exercício da 
docência nas escolas do campo, os seguintes componentes: I - estudos 
a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos 
jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da 
vida individual e coletiva, da região, do país e do mundo; II - 
propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a 
diversidade cultural e os processos de interação e transformação do 
campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e 
tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições 
de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência 
solidária e colaborativa nas sociedades democráticas (SECAD, 2002, 
p. 3). 

 

A demanda por formação de professores no campo é histórica. Os movimentos 

sociais têm denunciado a precariedade da formação docente no campo e a necessidade 

de políticas estatais para enfrentar tal contexto, em diversos momentos da trajetória da 

Educação do Campo. Desde a primeira Conferência por uma Educação Básica do 

Campo, 

Na situação atual muitos dos professores/das professoras do meio 
rural costumam fazer parte de um círculo vicioso e perverso: são 
vítimas de um sistema educacional que desvaloriza o seu trabalho, que 
coloca o meio rural como uma penalização e não uma escolha, que 
não viabiliza a sua qualificação profissional, que rebaixa sua 
autoestima e sua confiança no futuro; como vitimas tornam-se então 
provocadores de novas vitimas, a media que realizam um trabalho 
desinteressado, desqualificado e sem animo. É urgente romper com 
esta cadeia estabelecendo novos vínculos, novas condições e nova 
identidade para educadores/educadoras do campo...  Urge a 
qualificação dos educadores/das educadoras, priorizando a formação 
escolar dos docentes leigos. Também é importante rediscutir as 
propostas de formação de professores dos cursos atualmente 
existentes, tanto a nível médio como superior (I CNEC, 1998, p. 40).  
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Portanto, já no primeiro edital do PROCAMPO foram aprovados 33 projetos de 

instituições de Ensino Superior que deram início aos cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo, em 2010. Desse modo, nesse mesmo ano, a SECAD/MEC registra 

a abertura de 56 turmas de Licenciatura em Educação do Campo, em 33 universidades, 

institutos e autarquias, distribuídas nas cinco regiões brasileiras, conforme se verifica na 

tabela nº 07 em anexo. 

  A pressão dos movimentos sociais por uma política de formação de professores 

do campo, que atenda à segunda fase do Ensino Fundamental e Ensino Médio, resulta 

da elaboração do PROCAMPO, um programa desenhado com a contribuição dos 

movimentos sociais.  

Segundo Santos (2012), a comissão formada no MEC, com a responsabilidade 

de apresentar uma proposta de Licenciatura em Educação do Campo, foi composta: pelo 

coordenador de Educação do Campo da SECAD/MEC; pela coordenadora pedagógica 

de uma escola vinculada ao Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa na Reforma 

Agrária (ITERRA), do MST; pela representante da CONTAG; por um professor 

representando a UFMG; por uma professora representando a UFSC/ANFOP; e por uma 

professora representando a UNB. 

Para a autora, um dos principais impasses com o qual o grupo teve que lidar 

referia-se ao fato de definir a proposta como formação continuada ou inicial. As 

experiências de graduação em cursos de Pedagogia da Terra com diversas universidades 

através do PRONERA foram a principal referência para o grupo que elaborava a 

proposta de Licenciatura para o campo. O grupo entregou ao MEC, no início de 2006, a 

proposta de criação de cursos de Licenciatura em Educação do Campo para formação de 

professores da educação básica que atuariam lá. 

Ainda conforme a mesma autora, a Licenciatura em Educação do Campo 

(LEDOC) se constitui num projeto de ruptura da racionalidade instrumental, 

principalmente por adotar o princípio da transdisciplinaridade na concepção curricular.  

A propositura da LEDOC traz consigo duas materialidades: por um 
lado, a necessidade de formar educadores para atuarem nas escolas do 
campo; por outro, a possibilidade de formá-los numa nova perspectiva 
político-pedagógica, articulando o ensino disciplinar com os saberes 
por área do conhecimento. De acordo com as discussões do grupo 
focal envolvendo educadores/as e educandos/as da Licenciatura 
implementada pela parceria UnB/ITERRA, esta proposta atua com o 
intuito de possibilita-lhes um novo posicionamento em relação à 



158 
 
 

ciência e ao saber, enfrentando esta concepção de ciência 
fragmentada, herança do século XX (SANTOS, 2012, p. 83).  

 

Na prática, a implementação do PROCAMPO através dos cursos de Licenciatura 

em Educação do Campo acontece de forma muito instável. O MEC não garante o pleno 

funcionamento dos cursos. O problema começa pela liberação dos recursos que são 

efetuadas em parcelas descontínuas e com restrição para algumas despesas como 

contratação de professores. 

Em entrevistas concedidas à autora, a docente Laís Mourão – coordenadora do 

curso de Licenciatura em Educação do Campo na UNB, afirma que: “Embora a 

Licenciatura venha institucionalmente pelo MEC, o Ministério não assegura o 

orçamento para o ano todo. A liberação dos recursos é feita por etapas, com negociações 

a cada etapa, o que gera uma instabilidade muito grande” (SANTOS, 2012, p. 97).  

Situação semelhante foi vivenciada em Sergipe com o Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo (PROLEC). Diferente do LEDOC da UnB, o PROLEC não é um 

curso regular da UFS, ao contrário, é considerado um curso especial. Tem uma única 

turma formada por 49 alunos que foi aprovada em vestibular especial. No decorrer do 

curso, por mais de uma vez, os alunos formaram comissões para representá-los junto à 

reitoria, em audiências com o reitor para garantir a continuidade do curso enquanto o 

recurso não era liberado pelo MEC. 

A criação do PROCAMPO não pode deixar de ser considerada uma inovação na 

formação de professores. A concepção de um curso de Licenciatura resolve ao mesmo 

tempo a questão de garantir profissionais em quantidade suficiente para atender à 

necessidade de professores, assegurando elevação dos níveis de escolaridade no campo; 

bem como, ao formar professores em Licenciatura em Educação do Campo, fortalece a 

luta dos movimentos sociais para conferir à população camponesa uma educação 

identificada com os princípios e concepções estabelecidas nas Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo.  

Um projeto dessa envergadura constitui ainda conquista da classe trabalhadora 

camponesa num tempo de neoliberalismo no qual a prioridade não é o trabalhador, nem 

as condições de trabalho por ele demandadas. A prioridade é, no âmbito das políticas 
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públicas, “atuar nas brechas do sistema, no campo da contradição” (SANTOS, 2012, p. 

110) . E nesse sentido, 

O Estado e seus agentes sabem que elaborar políticas que induzam a 
entrada de todos, implode o sistema, na sua capacidade operacional. 
Investir nessa capacidade operacional é que se constitui em política 
pública efetiva, qual seja a de dotar o Estado da capacidade plena para 
atender a todos os cidadãos, eficientemente, no sistema público. Mas 
isso significa redirecionar investimentos do eixo do privado para o 
eixo do público (SANTOS, 2012, p. 110). 

 

Portanto, em tempo de Neoliberalismo da Terceira Via, que investe no 

esvaziamento das funções do Estado, proposituras dessa natureza sofrerão 

consequentemente retração do próprio Estado, que inviabiliza o atendimento de seus 

objetivos mais centrais. A exemplo do PRONERA, que mais de treze anos de sua 

criação continua como programa, o PROCAMPO, de acordo com Poulantzas (1985), 

mesmo sendo criado no seio do Ministério da Educação, apresenta pistas de se 

constituir em ação de caráter pontual do bloco no poder para conformar os movimentos 

sociais. Algumas dessas pistas se tornam evidentes quando 

Em pesquisa junto a documentos do MEC constatamos que a 
execução financeira do PROCAMPO é do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE. Ou seja, não sai do 
orçamento da Secretaria de ensino Superior – SESU, nem da 
Secretaria de Educação Básica – SEB; em consultas ao site do MEC, 
verifica-se que o programa não consta em nenhuma das secretarias 
diretamente envolvidas. Não consta sequer no rol das políticas 
afirmativas desenvolvidas pela Secretaria de Educação Superior, nem 
tampouco da lista de ações das ações da Secretaria de Educação 
Básica – SEB, encarregada da coordenação dos programas de 
formação de educadores. Sequer da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD, onde estão 
abrigadas as ações de Educação do Campo e tampouco há resolução 
do Conselho Nacional de Educação – CNE, normatizando-a... 
Permanece na mesma situação de sua criação, qual seja, como projeto-
piloto (SANTOS, 2012, p. 114-116). 

 

Evidentemente tais pistas não retiram do PROCAMPO o protagonismo de se 

constituir como uma alternativa viável para garantir formação docente aliada aos 

interesses da classe trabalhadora, tampouco, o protagonismo dos movimentos sociais 

como propositores de políticas públicas também viáveis. Todavia, para garantir-se como 

politica pública, acreditamos que há ainda um longo percurso entremeados por conflitos 

e embates de interesses divergentes. 
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   São os cinco programas apresentados no capítulo em questão que têm 

constituído, nos últimos treze anos, a Educação do Campo no Brasil. Há atualmente, 

conforme depoimento da representante da CONTAG, no âmbito macro do governo 

federal, um desenho da política de Educação do Campo pronto, mas reconhece-se que 

sua efetivação nos demais âmbitos administrativos ainda demora. 

O representante da SECAD afirmou também que na sua gestão conseguiu “levar 

a discussão sobre a política de Educação do Campo para todos os Estados através dos 

seminários Estaduais de Educação do Campo: Educação e Diversidade no Campo, 

realizado no ano de 2005”. De acordo com ele, esses seminários foram momentos 

importantes de preparação para estados e municípios começarem a dar os primeiros 

passos na implementação de ações de educação do Campo, pois, “os seminários 

estaduais foram a preparação do terreno” (REPRESENTANTE SECAD, 2011).  

          Os representantes da Educação do Campo, no âmbito federal, afirmaram 

compreender que a realidade de programas não constitui uma política de Educação do 

Campo, entretanto, reconhecem que ter os programas representa um significativo 

avanço na luta pela Educação do Campo. O representante do MST, na comissão 

pedagógica do PRONERA, afirmou que: 

Nossa luta não é por programa ou projeto, mas posso afirmar que hoje 
temos um grande avanço em relação ao inicio dessa luta na década de 
1990. A luta dos movimentos sociais é contra o sistema capitalista é 
para garantir educação de qualidade para o povo do campo. Na 
verdade não temos ainda uma política de educação do Campo 
instalada, temos algumas ações que são os projetos, isso é um avanço 
(REPRESENTANTE DO MST, 2011). 

 

 

            As falas de representantes do âmbito nacional da Educação do Campo indica que 

essa é ainda uma política que está em processo de consolidação. Que os programas 

representam os primeiros passos para essa consolidação, portanto deve ser analisada 

considerando esses aspectos. 
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5 - EDUCAÇÃO DO CAMPO EM SERGIPE: RECORTE DE UMA POLÍTICA 

EM CONSTRUÇÃO 

A construção da vida humana em sociedade pode ser entendida e descrita como 

uma permanente navegação rumo a um porto em constante redefinição. Se a agricultura 

foi o acontecimento que fixou as sociedades humanas na terra, a navegação foi sempre a 

balizadora do deslocamento, do encontro com o outro e da exploração do diferente. 

Essas duas atividades geraram e foram geradas por estilos de vida e por desejos de 

controle da natureza, de domesticação do mundo através do encontro, dos combates e 

das guerras. 

Podemos creditar aos antigos navegadores muitos dos avanços de instrumentos e 

técnicas na arte de navegar tanto no mar quanto na terra. Eles criaram o remo em forma 

de pá que serviu durante muito tempo para ligar as pessoas de lugares diferentes. Esse 

instrumento era importante tanto para fazer os barcos deslizarem sobre as águas, quanto 

para juntar os frutos da terra e fazer o moinho girar. 

Porém, toda racionalidade técnica comporta uma desmedida humana e é aí que 

está a possibilidade de criação e inovação. No entanto, quando a racionalidade 

transforma-se em racionalização, como explica Edgar Morin (2002), a barbárie, os 

conflitos entre grupos humanos, o esgotamento das fontes de vida na natureza, a 

escravidão em todos os sentidos e formas, tomam o lugar das relações humanas e 

planetárias. Logo, se a racionalidade é importante para que as pessoas vençam as 

barreiras e as adversidades, a racionalização, forma “patológica” da razão, gera 

“cegueiras” e “ilusões”. 

Essa cegueira leva à incapacidade das pessoas viverem coletivamente em 

um mesmo espaço. A destituição do lugar (topoi) que mantinha e ligava os sujeitos a 

partir do imaginário de que a terra era uma grande casa (oikos), contribuiu para que as 

antigas civilizações começassem a desaparecer.  

O advento da sociedade histórica é exatamente a imposição de outra base de 

vida comum que se preocupa apenas com a irresistível tendência de crescimento. As 

questões ligadas à terra como o lugar comum, deixam de ter o valor fundamental de 

produção de vida para ceder à acumulação e à exploração. É isso que se convencionou 

chamar de progresso e o seu avanço foi comemorado, no século XX, principalmente, 

pelo enfraquecimento da agricultura como atividade principal da vida humana.  
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               Neste capítulo, pretendemos apresentar a trajetória da educação do Campo no 

Estado de Sergipe através de narrativa da experiência vivida no trabalho desenvolvido 

nos acampamentos e assentamentos de reforma agrária. Traremos também a Educação 

do Campo no Estado de Sergipe no contexto atual de política pública estatal. Interessa-

nos identificar em que nível de desenvolvimento ou de implantação está a educação 

camponesa sergipana, considerando a trajetória que o referido estado tem construído 

como partícipe da política de Educação do Campo no âmbito nacional desde o início das 

discussões e ações, no sentido de implementar uma política educativa especifica para a 

população camponesa.  

 

5.1. EDUCAÇÃO DO CAMPO EM SERGIPE: PRIMEIROS PASSOS. 

São os sentidos que nos fazem compreender que a vida é uma eterna navegação, 

e as travessias ocorridas por diferentes formas de relacionamento com o mundo 

implicam em uma ideia contrária de determinações. Toda travessia implica em 

caminhos que nos levam a bifurcações. Talvez alguns navegadores da atualidade ainda 

tragam a consciência da importância de viverem juntos, de construírem identidades a 

partir da tradição deixada pelos antepassados, pela história de luta, pelos conhecimentos 

que, recriados no presente, preparam a vida para as futuras gerações.  

Entre tantos navegadores destacamos a Federação dos Trabalhadores da 

Agricultura do Estado de Sergipe (FETASE), filiada à Confederação dos Trabalhadores 

da Agricultura (CONTAG) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Com esses navegadores, começamos, em 1995, a aprender a observar que 

existem barcos guiados por grupos humanos que têm um sentido de orientação muito 

próximo ao dos antigos navegadores. Com eles, iniciamos uma aprendizagem como 

uma espécie de navegação, para interpretar uma parte das rotas, dos objetivos e do 

modo de pilotar os barcos do norte ao sul do Brasil, para ocupar as terras e organizar 

novos modos de viver e, especialmente, o papel da educação nessa novíssima 

organização. 

O conhecimento que temos construído nos últimos treze anos teve início a 

partir do desenvolvimento de um projeto de alfabetização de jovens e adultos e de 

cursos de formação de professores, coordenados pela professora Dra. Sonia Meire S. A. 

de Jesus no Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, para 



163 
 
 
atender às necessidades de escolarização dos trabalhadores e trabalhadoras que vivem 

em áreas assentadas através de projetos de reforma agrária. 

O trabalho desenvolvido durante os últimos treze anos, bem como sua 

participação na luta nacional por uma política pública de educação e na criação de um 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), permitem trazer 

elementos que contribuem para uma reflexão sobre a reorganização do conhecimento na 

educação e sobre as políticas públicas de educação. 

Fomos aprendendo através de diferentes narrativas o quanto é possível, embora 

difícil, a navegação por entre as veias das terras expropriadas no Brasil por mais de 

quinhentos anos. Em Sergipe, essa navegação não é diferente, trabalhadores e 

trabalhadoras rurais carregam uma história de expropriação da terra e exploração 

secular do trabalho no campo. A dificuldade revela-se nas narrativas que também são 

importantes para a nossa viagem. Em uma noite de 1996 quando estávamos trabalhando 

em um curso de formação de professores para assentados, um deles nos fez o seguinte 

relato: 

“(…) Era noite quando nos reunimos e ficamos esperando chegar a 
hora para irmos fazer a ocupação. A noite estava silenciosa. Do lado 
de dentro da casa só ouvíamos a nossa própria voz. Depois que todos 
chegaram, discutimos as últimas orientações e caminhamos. Nessa 
hora não podemos olhar para trás, nem levar muita coisa, somente o 
suficiente para entrar na terra e armar os barracos. Caminhamos a 
noite toda, só com uma lanterna íamos iluminando o caminho para não 
chamar a atenção de ninguém. Eram homens e mulheres, uns iam 
encorajando os outros porque não é fácil. Dá medo, mas a gente tem 
de enfrentar. (…) Quando o dia estava amanhecendo, nós já 
estávamos dentro da área, armamos os barracos e fincamos a bandeira 
do MST, daí em diante começamos a nos organizar para proteger os 
companheiros e os barracos. (…) Foi uma luta que nunca mais 
parou…” 

 

Esses são os trabalhadores da atualidade que têm o espírito de navegadores. 

Trabalhadores que entram no barco e remam orientando-se pelo desejo de ter uma 

chance de vida através da terra. Suas lanternas são como as estrelas. Muitas vezes, a 

noite chega e amanhece sem música, só fica a saudade. Na memória, a coragem dos que 

caíram no chão. Essas noites são angustiantes. Todos sofrem e têm um medo que vem, 

ao mesmo tempo, dos corações cheios de esperança, mas que se misturam com os maus 

pressentimentos. Uma ocupação em muitos casos é assim. 
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Os trabalhadores, ao entrarem no barco, saem e enfrentam sempre a fúria das 

águas. Nessa hora, a mão que maneja o remo não pode desafinar o ritmo dos braços, e 

as chuvas batem na areia sem dó nem piedade, quando o vento sopra veloz nas noites 

que preparam o amanhecer na terra. 

Ao tomarmos conhecimento dessa realidade, começamos a aprender com eles e 

a observar como esta é uma arte arriscada. Mais da metade da década de 1990, 

acompanhamos muitas ocupações e, com elas, a importância da resistência e da luta 

pela vida. A partir daí, passamos a compreender o sentido da educação para essas 

pessoas. Percebemos desde o início que uma rota precisava ser aberta, embora ainda não 

soubesse muito bem como fazê-la.  

Juntamos as forças de todas as pessoas envolvidas – professores e alunos da 

universidade e coordenadores do MST, para buscar um caminho: a alfabetização. Foi 

necessário criar algumas estratégias para penetrar em um mundo completamente 

diferente do tempo e do espaço da academia – o tempo e o espaço dos movimentos 

sociais. 

Começamos a identificar o que estava nas margens. Mas não é qualquer 

navegador que sabe remar nas margens. Os navegadores desenvolvem estratégias para 

passar dias remando até decidirem encostar em terras margeadas.  

Nós, iniciantes nesta arte, reunimos alguns elementos trazidos da nossa 

experiência de vida e, tal como o senhor Palomar, personagem criado por Ítalo Calvino, 

que se concentra nos mínimos detalhes para captar o sentido das coisas com precisão e, 

ao contemplar as estrelas, sente enorme dificuldade para encontrar um lugar de onde sua 

vista possa se espalhar por toda a cúpula do céu sem obstáculo, sentimos a mesma 

dificuldade ao tentar compreender a dinâmica da vida dos que vivem na margem, isto é, 

nos assentamentos de reforma agrária do estado de Sergipe.  

Sem muita experiência na navegação, resolvemos lançar mão de alguns recursos 

para observar melhor por onde navegava. O senhor Palomar, para observar o céu, levou 

consigo uma carta astronômica. Nós levávamos a indicação oral de onde se situava, 

mais ou menos, cada área ocupada. Tanto as cartas como as indicações orais são 

recursos fundamentais em uma navegação. Os mapas dos assentamentos eram 

descrições orais cujos símbolos variavam entre um posto de gasolina na estrada, uma 

porteira grande no caminho de chão batido, o nome de uma ex-usina de açúcar, entre 

outros. 
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Havia lugares de difícil acesso. Precisávamos colocar a mão acima da testa e 

tentar enxergar longe para tentar ver alguma coisa adiante, tal era a distância e o 

isolamento de algumas áreas ocupadas, mesmo que tivéssemos a ajuda de lideranças do 

Movimento. Os assentamentos visitados no ano de 1995 pareciam ilhas isoladas dos 

municípios. 

A administração e os centros de poder municipais ignoravam essas áreas, mesmo 

que elas pudessem representar crescimento para a cidade. Nos assentamentos faltavam 

iluminações, escolas, postos de saúde, estradas, entre outros. Na maioria das vezes, não 

dávamos conta que a margem era uma fronteira. Perceber o que estava oculto ou o que 

se revelava na margem era importante para nós. 

Na rota que nos levava aos assentamentos, a multiplicidade de carências e a 

esperança descoberta em cada rosto foram nos desafiando. Procurava registrar e 

observar tudo de uma só vez. Preocupávamos em ver o tipo de vegetação, a moradia, as 

formas de produção econômica, as unidades de medidas. Conversávamos sobre o modo 

de organização na administração dos assentamentos, sobre o trabalho das mulheres, o 

papel dos idosos e o tratamento dado às crianças, além das práticas do lazer, dos jogos e 

brincadeiras infantis e adultas, bem como as crenças e as utopias presentes nos membros 

da comunidade.  

Ouvíamos também as histórias criadas pelo imaginário; dos mitos (a exemplo da 

mãe d´água); do político, quando nos contavam da emoção de já terem visto o Luis 

Inácio, o Lula do PT, pela primeira vez. Entre uma conversa e outra, regada ao bom café 

fervente no fogo à lenha, sempre traziam à tona as dificuldades para reunir todo o povo 

e enfrentar a polícia na hora da ocupação. 

Aos poucos, fomos construindo um mapa que revelava a dinâmica dos 

assentamentos em uma pequeníssima parte do país dentro do Estado de Sergipe. Além 

disso, aprendíamos que os trabalhadores da terra eram grandes navegadores, porque 

compreendiam perfeitamente que existia uma mão dupla na relação entre centro e 

margem e, por isso, precisavam desenvolver bem suas estratégias e táticas para não 

encalhar ou cair em algum redemoinho.  

Observávamos que esse mapa ia se ampliando na medida em que voltávamos às 

áreas assentadas. Embora a realidade vista em cada lugar apresentasse significativa falta 

de condições estruturais, não nos era possível reconhecer algumas delas em outra 

passagem, pois, muitos assentamentos mudavam rapidamente.  
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Pequenos grupos eram formados para organizar a produção e reivindicar atenção 

das prefeituras, enquanto as casas eram construídas. Em alguns casos, o plantio de 

alimentos prosperava e o gado produzia leite; em outros, a escassez das chuvas mudava 

rapidamente a cor verde das folhas e somente aparecia o mandacaru que serve, no 

período de grandes estiagens, para alimentar tanto os animais como as pessoas. 

Era possível ver trabalhadores, incluindo velhos e crianças, entoando as músicas 

que se confundiam com o som da palha que esvoaçava na bata do feijão colhido e na 

preparação para o período de longa estiagem; outros, no entanto, saíam de suas áreas 

para trabalhar como diaristas em fazendas vizinhas para manter sua família, enquanto o 

financiamento ou a irrigação não chegava. A mudança nem sempre era para melhor. 

Íamos tentando conhecer cada lugar e, tal como o senhor Palomar, que construiu 

um método rigoroso para observar e captar a realidade do jardim, da cidade, da praia, 

das estrelas, entre outros, nós também fomos construindo um método para ver e captar o 

sentido das coisas, e, por mais que quiséssemos enquadrar o que víamos em 

agrupamentos rígidos, não nos era possível. Primeiro, porque cada pessoa atentava para 

aspectos diferentes da realidade e, segundo, porque ela era tão complexa e dinâmica que 

não cabia em nenhum enquadramento.  

Essa situação, muitas vezes, nos perturbava porque a forma comumente utilizada 

por nós para vermos o mundo, a que aprendemos a vê-lo, é muito mais por 

enquadramentos a padrões, geralmente estereotipadas, sem contar com a necessidade do 

comportamento acadêmico de querer explicar tudo o que se vê como se a realidade 

pudesse ser realmente explicada na sua totalidade.  

Nos demos conta, não somente da complexidade que comporta os movimentos 

sociais de trabalhadores rurais, mas também da impossibilidade de encontrar uma única 

explicação para as diferentes situações expostas. 

Tudo nos indicava que, se quiséssemos explicar os assentamentos por esse 

procedimento, seria um equívoco, afinal, fazer uma leitura da vida dos assentamentos 

nos conduz a uma reflexão sobre o significado das leituras que fazemos do mundo, em 

quais lentes e extensões psíquicas estamos nos apoiando para interpretá-lo. Essa 

reflexão implica em estar sempre atento à interação que o ato de ler provoca, tanto do 

que está visível quanto do que está além da nossa visibilidade imediata. 

A cada dia surgia uma nova ocupação, os recém-assentados se dividiam em 

áreas diferentes e, muitas vezes, com distâncias consideráveis entre os núcleos de 
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famílias. Os assentamentos mais antigos experimentavam modos de organização 

diferenciados, a exemplo da criação de cooperativas, associações, plantações em lotes 

individuais ou mistos (nome dado à situação em que parte da produção do assentamento 

está em lotes individuais como cultura de subsistência, e outra parte é desenvolvida em 

uma área coletiva e serve para a comercialização). Santana dos Frades, no município de 

Pacatuba, é um assentamento que tem lotes individuais e mistos. 

Os assentamentos apresentavam poucas condições estruturais que 

possibilitassem uma melhoria no padrão de vida das pessoas. Existiam muitos 

problemas de saúde e escassez de água. No lugar em que a água existia, havia a 

ausência do tratamento da mesma. A produção de alimentos e a criação de animais para 

comercialização e subsistência eram insuficientes para atender a todas as necessidades. 

Havia também uma completa ausência de saneamento e de casas de alvenaria. 

O assentamento Santa dos Frades é um dos que se pode tomar como exemplo da 

falta de estrutura e da ausência de uma política de reforma agrária. Apesar de existir 

desde 1985 e ter tido uma influência estratégica na organização do MST no Estado, dez 

anos depois, pudemos observar que não havia recurso disponibilizado pelo INCRA para 

a construção das casas de alvenaria, não existia uma produção organizada e a vida das 

famílias ainda era muito precária. 

Em 1995, alguns assentamentos da região estavam experimentando a 

organização dos lotes coletivamente, mas em um clima de muita desconfiança entre 

eles, pois a maioria não concordava com esse modelo. Os assentados não acreditavam 

que desse certo. Em conversa com algumas lideranças nos assentamentos, elas 

revelavam que as pessoas eram muitos individualistas, por isso não aceitavam o coletivo 

como modo de produção. 

No entanto, ao conversar com outros trabalhadores assentados, elesafirmavam 

que o coletivo não dava certo porque era confusão demais para pouca produção. Além 

disso, afirmavam que atrapalhava o dia de trabalho de seu lote, e que no lote coletivo, os 

resultados eram demorados e os filhos não podiam esperar por ele para não passarem 

fome.  

De acordo com os depoimentos, ninguém poderia falhar, teria que haver muita 

união e isso é algo muito difícil de se conseguir até o fim. A força do coletivo pensada 

pelas lideranças, a partir de algumas experiências desenvolvidas no Sul do país, que 
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faziam os barcos ancorarem em lugares mais seguros para a reprodução da vida, parecia 

agora não funcionar completamente. 

Começavam a surgir as primeiras explicações sobre os problemas de condições 

de vida que refletiam certa implicação nos modos de relação entre os interesses 

individuais e coletivos. O registro e a sistematização destas observações ganhavam 

forma de relatórios. Após alguns meses, elaboramos um projeto que foi aprovado pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC). Começamos, então, a preparar professores 

para alfabetizar jovens e adultos.  

A partir desse momento, ampliamos as discussões e as responsabilidades com a 

direção estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que assumiu as primeiras 

indicações dos monitores. Os assentados ou a direção estadual, através da sua 

coordenação de educação do MST e da FETASE, indicavam os monitores. Não 

existiam, em nenhum assentamento, pessoas que tivessem o curso de nível médio, como 

também eram raros os que tinham concluído a primeira fase do ensino fundamental. 

O primeiro curso de preparação iniciou-se com vinte e cinco monitores. A partir 

de então, eles começaram por sistematizar a história das ocupações, a discutir sobre a 

organização dos assentamentos, os problemas e as alternativas que as comunidades 

estavam encontrando para a produção, a construção de casas, a saúde, a 

comercialização, os problemas do desmatamento, da falta de água, o envolvimento com 

os povoados do entorno do assentamento e do município, a relação com o governo, 

igreja, INCRA, partidos políticos e com o próprio MST. Esses foram os primeiros temas 

de estudo na alfabetização de adultos. 

Era a primeira vez que os monitores haviam se afastado das áreas para pensar na 

educação dos seus companheiros. Isso exigia o rompimento das fronteiras do 

conhecimento entre a ciência produzida nos centros universitários e os conhecimentos 

construídos na cultura da terra e na prática adquirida na arte de navegar do MST. Com 

as discussões, os monitores foram organizando planos de ensino que incorporavam os 

problemas da reforma agrária como temas de aula e de pesquisa.  

Entre os temas estava sempre presente o papel do Estado que, supostamente, 

reunia os interesses da sociedade, além dos movimentos sociais. Esses últimos eram 

compreendidos como uma organização social que compunha uma diversidade de 

práticas e de conhecimentos capazes de enfrentar o modelo econômico vigente. 
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Nessa primeira fase, de um lado estava o Estado enquanto regulador das 

políticas públicas, como o responsável para reconhecer a importância da reforma agrária 

que não se realizava a contento. De outro lado, estavam os movimentos sociais como os 

reivindicadores de justiça social e organizadores de parte da sociedade civil. Os 

trabalhadores vivenciavam fronteiras que estreitavam ou alargavam as suas margens a 

depender do jogo de interesses entre o movimento social e o Estado.  

Essa relação também estava presente entre o Movimento e a Universidade e 

entre o MST e a FETASE. Nós, o grupo da universidade, nos sentíamos sempre em uma 

encruzilhada, haja vista a cultura acadêmica e a burocracia do desenvolvimento das 

atividades deixavam sempre nos deixar presos e parecerem contrárias à velocidade das 

mudanças no campo.  

O descompasso entre o atraso na liberação dos recursos por parte do INCRA, a 

compra, a elaboração e distribuição dos materiais pedagógicos, dava-se muito em 

função da burocracia e do tempo para trabalhar as questões colocadas pelos assentados e 

monitores, pois, por mais curto que parecesse, poderia representar, para os assentados, 

uma eternidade. 

Reconhecíamos nessas dificuldades que era preciso colocar lentes ampliadas 

para enxergar as diferentes configurações que a realidade ia tomando a partir das ações 

dos assentados e dos diferentes atores institucionais. Precisamos utilizar o mesmo 

movimento do “zoom” de uma câmara fotográfica com dois sentidos de proximidade e 

de distanciamento, um que intermediava as relações entre Estado e movimentos sociais, 

e outro que tratava dos problemas específicos da alfabetização de jovens e adultos. 

Sabíamos que era importante incorporar a parte no todo e o todo na parte. 

Estabelecer um limite, entre o nosso papel, enquanto universidade e o papel dos 

movimentos constituiu-se uma difícil tarefa. No grupo de professores e de alunos da 

universidade, envolvidos no projeto, essa dificuldade se explicitava quando o limite 

entre o que dizia respeito às decisões de um e de outro não era muito claro. Em outras 

palavras, não sabiam até onde podia ir a interferência da universidade nos 

assentamentos e vice-versa. 

Essa dificuldade se evidenciava pelas características de militância que um 

projeto de educação, nas condições em que estávamos realizando, exigia. Embora 

tivéssemos, em muitos momentos, que separar a militância envolvida por paixões e 
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desejos de mudança mais rápida, era preciso sermos capazes de acionar outras pulsões 

que nos fizessem reconhecê-los e reconhecer-nos em nossas ambiguidades. 

O limite estava sempre intermediado pelas relações entre Estado e movimentos 

sociais, visto que os assentados nos viam como representando o próprio Estado e, o que 

vinha dele precisava ser questionado, colocado em dúvida, inclusive quando os recursos 

atrasavam. Havia uma dificuldade para entender que a universidade não podia responder 

por tal problema. Ao mesmo tempo, ela assumia o papel de ser esse intermediador entre 

Estado e movimentos sociais, na medida em que aceitou ser o executor de um projeto de 

educação. Tudo isso resultava em consequência nas ações específicas da alfabetização.  

Havia da nossa parte uma grande preocupação com o cumprimento das nossas 

responsabilidades, no alcance dos objetivos da alfabetização; cobrávamos o 

cumprimento das atividades sob a responsabilidade dos assentados e lideranças. Esse 

cumprimento estava na forma de mobilização e de participação dos alunos, na 

organização de aulas e na elaboração de materiais didáticos de qualidade.  

Muitas vezes, após dois anos de trabalho de formação de um monitor, ele era 

afastado das atividades de alfabetização pelo MST, para realizar outras tarefas como, 

por exemplo, participar do planejamento e da organização da ocupação em outro 

Estado. Nós não entendíamos bem esse procedimento. 

Olhando hoje, à distância, posso dizer que a sensação era a de que, nessa arte de 

navegar, estávamos sempre começando a aprender a remar e, muitas vezes, a sensação 

era a de que remávamos sempre contra a maré. Embora reconheçamos a importância de 

pessoas mais preparadas para garantir as negociações no momento de ocupação, não 

compreendíamos naquele momento que o trabalho e as energias investidas não 

poderiam ser revertidas, pelo menos em curto prazo, para que melhorássemos o nível de 

escolarização dos trabalhadores.  

As questões apontadas até então, provocavam enormes diferenças tanto do ponto 

de vista das ações práticas quanto do ponto de vista teórico da educação. A depender do 

que estávamos tomando como referência, teríamos observações completamente 

diferentes sobre a realidade e sobre as ações dos assentados. O nosso olhar não podia ser 

a partir de uma isenção em relação aos diferentes contextos de configuração do papel do 

Estado, incluindo a própria Universidade e os movimentos sociais. 

A interpretação sobre esses problemas variava muito entre a nossa compreensão 

e as do Movimento. Isso ocorre porque os sentidos atribuídos pelas observações são 
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possíveis descrições a depender das referências. Quando ativistas sociais e intelectuais 

resolvem observar um fenômeno ou um fato, ambos podem assumir as delícias da 

certeza e sustentarem antigas crenças que ficarão cobertas e protegidas por bandeiras 

ideológicas. 

Por isso, o risco das nossas observações se transformarem em descrições que 

podem generalizar tudo em uma só explicação. Se assim fosse, não estaríamos 

explicando nada e, muito pior, estaríamos utilizando um conhecimento explicativo para 

impor de modo autoritário uma forma de ver essa realidade ou parte dela.  

Para não cair em autoritarismos, optamos por trabalhar em conjunto, 

acompanhando e sendo acompanhado tanto por nós quanto pelo conjunto de 

trabalhadores que conduziam os barcos: os assentados, os coordenadores de educação 

regionais e a coordenação estadual do MST e da FETASE. 

Na medida do possível íamos argumentando e negociando as transferências dos 

monitores/professores para outros setores quando as coordenações dos movimentos 

pudessem concordar. Nessa proposta de educação não tinha lugar para a neutralidade. 

Nesse contexto, os observadores e os observados eram coautores dos acontecimentos 

educativos. A educação nos incluía na natureza da observação. Por isso, era tão difícil 

separar a “simples” tarefa da universidade, como às vezes era entendido, de um trabalho 

que exigia muito compromisso político e social. 

Os projetos foram avançando. Em 1996, já tínhamos um convênio com o 

Ministério do Trabalho, ampliamos o número de monitores e iniciamos as primeiras 

classes de alfabetização. Em 1998, realizamos o primeiro convênio com o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que foi posteriormente renovado 

até 2002.  

Esses sucessivos convênios possibilitaram uma maior intervenção, uma 

preparação de mais professores para evitar os problemas das substituições. Contudo, 

esses novos projetos geravam outras necessidades de questionamento. Precisávamos 

questionar o método utilizado nos cursos de preparação, visto que aprendemos com as 

viagens que era preciso ouvir mais. A partir daí, fomos aperfeiçoando a melhor rota para 

viajar: a interação entre nós e os assentados. 

No desenvolvimento dos instrumentos que nos permitiam navegar pelos 

assentamentos, fomos percebendo alguns detalhes importantes para ampliar o 

conhecimento sobre as práticas sociais desses movimentos. Se tomasse o MST ou a 
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FETASE através da referência de um sistema para observá-lo como um todo, parecia ser 

impossível. Por isso, foi tão difícil o ato de querer registrar e ordenar tudo o que era 

visto no primeiro momento das nossas viagens.  

Porém, ao tentar focar com certa precisão uma determinada parte desse sistema, 

a exemplo das formas de organização na produção, nos conteúdos escolhidos na escola, 

entre outros, percebíamos que as demais poderiam ser identificadas com certa 

imprecisão, e todas as observações, precisas e imprecisas, seriam importantes para 

conhecermos as diferentes relações e os modos pelos quais se constituíam os diálogos 

internos do movimento. 

A parte focada com maior precisão foi a educação. O envolvimento nascia da 

educação. Isso possibilitou ampliar situações locais e globais, individuais e coletivas. 

Foi desse modo que começamos a perceber que o MST era uma organização que se 

constituía por uma mestiçagem de ideias, atitudes, estratégias, silenciamentos, crenças e 

utopias, diferentemente da FETASE e, como havia uma maior inserção do primeiro 

tanto nas ocupações no estado como na educação, tomamos como maior referência.  

A mestiçagem estava nas palavras e nos gestos que proclamavam a 

solidariedade, a capacidade de luta e resistência. Também estava no silêncio. Esse não 

significava sempre a falta de comunicação, mas sim a expressão de um interdito que 

precisava ser respeitado. Ou porque necessitavam se proteger para se regenerar a cada 

dia, ou porque existia uma relação de controle das palavras e dos gestos. Observamos 

depois que as duas coisas aconteciam. 

Cada área ocupada possuía uma série de interferências, a depender das 

condições nas quais a luta pela terra ia se desvendando. Um exemplo foi a primeira 

ocupação ocorrida em 1985. A fazenda Barra da Onça foi ocupada por trezentas 

famílias através de uma ação conjunta da Comissão Pastoral da Terra, dos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais e do MST. Esse último, embora não tivesse uma estrutura de 

organização definida, recebia o apoio direto do Partido dos Trabalhadores de Sergipe e 

da Igreja, através da Comissão Pastoral da Terra. 

Em 1986, o movimento de educação de base participou da ocupação da fazenda 

Borda da Mata, no município de Canhoba. Assim como essas ocupações, outras foram 

acontecendo e os assentamentos, para se estruturarem, vinham buscando apoio técnico 

na definição das suas políticas, por parte de profissionais como advogados, professores, 

cientistas sociais, médicos, assistentes sociais, técnicos e engenheiros agrônomos.  
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Desde o início das ocupações em Sergipe ocorreu uma série de negociações 

entre os movimentos e o INCRA. A esse último compete o poder de legalizar, ou não, 

as terras ocupadas. Ele tem o poder na distribuição de recursos para a construção da 

infraestrutura. No entanto, os assentados afirmavam que o INCRA não lhes dava a 

assistência técnica de que eles precisavam, os recursos disponíveis eram insuficientes e 

possuíam uma carga burocrática que atrasava a concretização da reforma agrária. 

Muitas vezes, a liberação desses recursos era feita muito próxima ao final de um 

exercício financeiro, não dando tempo para a aplicação e finalização do projeto. Como 

existe uma lei federal que proíbe a utilização do recurso de um exercício financeiro para 

outro, os assentados são pressionados pela lei para devolvê-lo quando não utilizado a 

tempo.  

No ano seguinte, começa a luta por novas liberações. Essas questões, 

acompanhadas pelo processo de “descentralização” do governo federal na política de 

Estado neoliberal, provocava muitas interferências de novos atores na desapropriação e 

reapropriação das terras.  

Atrasos em processos jurídicos no âmbito do Estado retardavam a construção de 

estradas, de escolas e o atendimento à saúde. A ausência de bens e direitos era um dos 

problemas que interferiam diretamente no desenvolvimento dos assentamentos e na 

emancipação dos grupos que lá viviam.  

Além disso, havia ainda a própria dificuldade enfrentada pelos funcionários do 

INCRA. Conforme dados coletados com o INCRA (2000), desde 1999 a 

descentralização dos órgãos do governo ampliou os poderes em termos legais e 

diminuiu o quadro de funcionários. A descentralização dos recursos continuou 

insuficiente para o desenvolvimento dos projetos de assentamentos.  

É nesse contexto, que as experiências de vida vão se reformatando na 

organização de um novo espaço. A senhora V. Cruz, de 27 anos, do assentamento Lagoa 

Nova, contou-nos que nasceu e viveu acompanhando a luta na igreja vendo a 

organização do MST, portanto, não era algo novo para ela. Outras mulheres que se 

iniciaram com os pais ou com os companheiros, continuam trabalhando na terra e 

acreditam que o MST é um grande movimento que tem a capacidade de juntar todos.  

É do conjunto das experiências que o espaço organiza-se como novo em todos os 

sentidos, porque as pessoas passam a conviver comunitariamente com outras, quando 

nem todas faziam parte do seu universo, a terra que ocupa está em outro espaço físico e 



174 
 
 
geográfico de onde viviam ou apenas passavam as noites, como é o caso dos 

desempregados que vivem nos arredores das cidades e passam a fazer parte do MST.  

Essa dinâmica exige uma relação direta dos trabalhadores contra os donos das 

terras e negociação com o Estado. A experiência anterior à sua filiação era mais de 

submissão e não de enfrentamento. Abre o mundo familiar de cada um para 

compreender outras racionalidades técnicas, jurídicas, econômicas e culturais que vão se 

configurando. Não são mais indivíduos vitimizados, são sujeitos em busca de suas 

realizações num grupo social mais amplo que a família, o que implica incorporar 

elementos também do grupo social como um todo. As realizações exigem novos 

relacionamentos entre as pessoas e a terra através dos interesses coletivos, e não mais 

apenas por interesses individuais. Esse relacionar exige sempre um aperfeiçoamento na 

arte de navegar. 

Era na sala de aula que essas imagens iam se revelando aos poucos. A educação 

ocorria tanto fora como dentro dela. Na alfabetização, o ato de ler e de escrever não 

podia ser separado da vida. A palavra, o verbo, o diálogo do “eu” com o “tu”, os 

conflitos e os silêncios também fazem parte desse relacionar. 

Quando íamos discutindo sobre as formas alternativas para viver em cada 

assentamento, a saída sempre parecia que estava ligada a uma forma diferente, mais 

moderna, que possibilitasse melhorar seu padrão de vida. Ora se pensava no 

engarrafamento da água de coco sem uma discussão suficiente sobre o mercado, a 

comercialização, os fatores que interferem no meio ambiente; ora na produção de peixes 

quando nunca viveram da pesca; ora na associação com empresas aviárias, embora as 

experiências realizadas não sinalizassem resultados positivos. 

Essas questões estavam presentes no currículo escolar que estávamos 

desenvolvendo, mas elas não conseguiam passar de uma discussão particular do 

assentamento, para serem pensadas em termos de alternativas de desenvolvimento da 

região, das relações locais e globais que influenciam diretamente a qualidade de vida de 

todos.  

Na proposta de educação do MST, o crescimento pessoal de cada trabalhador 

constrói-se na sua dependência aos interesses de um coletivo maior que é a organização 

do próprio movimento dos sem-terra. A orientação é da construção do sujeito a partir da 

ação, tendo na coletividade um fator fundamental. Por isso, “o coletivo ser a raiz da 

pedagogia”, como pontua o Caderno de Educação do MST, publicado em 1999. 
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As referências propostas implicavam no aprofundamento das práticas e na 

compreensão dos desejos dos trabalhadores, os verdadeiros sujeitos para quem a 

alfabetização estava sendo proposta. Os monitores traziam para os encontros 

pedagógicos os interesses dos alunos-trabalhadores, tais como aprender a ler, escrever 

cartas, resolver problemas matemáticos, entender os contratos com os bancos, etc. A 

partir dessas referências e dos nossos relatórios, fomos construindo, conjuntamente com 

os monitores, uma proposta curricular para os assentamentos. 

Nessa experiência, a construção de uma proposta de educação perpassava muito 

dos interesses trazidos pelos monitores. Era uma interpretação daquilo que cada um 

julgava importante para o assentamento, o que necessariamente não significava dizer 

que era o pensamento de cada assentado, pois poderia conter aspectos comuns, mas 

muitos outros poderiam estar ocultos. 

Naquele momento não tínhamos como identificar possíveis ocultamentos. 

Primeiro, porque ainda não conhecíamos os problemas de todos os assentamentos. 

Segundo, porque não poderíamos conhecer todos os problemas e, terceiro, mesmo se 

conhecêssemos os problemas e as relações entre os assentados, lideranças e monitores 

(alguns deles também exerciam alguma liderança no assentamento), não tínhamos o 

direito de duvidar do que estavam colocando como importante. Isso não impossibilitou 

questionamentos e intervenções da nossa parte, sempre com o intuito de (re)construir os 

planos de ensino com um maior interesse possível por todos.  

A ideia que nos era passada pelas lideranças do setor de educação é que os 

assentados possuíam uma consciência política dos seus direitos porque participavam de 

lutas, de reuniões, de grandes encontros e de cursos de formação, entre outros. Há uma 

aprendizagem política que educa os sujeitos a identificar os amigos e os inimigos, e a se 

relacionarem com os seus. 

Observamos, desde o início, em quase todas as áreas assentadas, que a 

orientação para a organização econômica e política não era algo tranquilo. O princípio 

do coletivo parecia não ser bem aceito por todos, ou porque havia divergência entre as 

lideranças e disputa de poder em um mesmo espaço, ou porque tinham formas 

diferentes de pensar a produção econômica nos assentamentos.  

Naquele momento, entendíamos que o coletivo representava o avanço dos 

assentados, mas não percebíamos como organizavam os coletivos a partir das 

experiências e conhecimentos que cada um trazia. A equipe resolveu encampar a 
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proposta do MST para estruturar textos e metodologias que reforçassem a importância 

do modo de organização coletivo para que os assentados pudessem discutir as 

possibilidades da melhoria de suas condições de vida.  

Essa visão passou a permear a proposta educativa. Nos cursos de preparação de 

monitores dávamos mais prioridade às experiências vividas e sentidas pelos mesmos 

para, a partir delas, trazer a ideia de coletividade como nova forma de ser, de sentir e de 

se realizar enquanto indivíduo e enquanto grupo.  

A valorização das experiências coletivas se reafirmava nos textos escolhidos 

para alfabetizar e capacitar os monitores. Essa posição se pautava no entendimento de 

que a educação nos assentamentos deveria ultrapassar os limites do que ocorria apenas 

no espaço da sala de aula. A educação, por nós desenvolvida, procurava relacionar os 

diferentes aspectos e dimensões sociais da vida de cada trabalhador.  

A referência de educação seria orientada pelo enraizamento dos trabalhadores a 

uma coletividade – o assentamento – uma vez que estávamos seguindo alguns 

pressupostos do Movimento, segundo os quais, antes de ingressar na organização, o 

indivíduo não existe enquanto sujeito de possibilidade e de luta. É nessa coletividade 

que ele se constrói.  

As oficinas de literatura e de produção de textos foram intensificadas, 

envolvendo todas as áreas do conhecimento, realizadas por profissionais de diferentes 

licenciaturas, bem como as oficinas do corpo, desenvolvidas por professores e alunos de 

educação física. A construção do sujeito a partir da relação com o seu corpo e com os 

outros, tornou-se uma prática no despertar de uma consciência corporal que não separa a 

razão da emoção. 

A linguagem corporal era sentida e expressada de diferentes formas: mímicas, 

toque de objetos e de pessoas, na escrita de textos, desenhos, dança, entre outros. Esse 

trabalho de consciência corporal transformou-se em objeto de estudo de outros 

pesquisadores em cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado). 

As oficinas ocorriam concomitantes às aulas nos assentamentos e os monitores-

professores passaram a experimentar novas formas de relacionamento. O próprio 

trabalho de leitura e escrita dos alunos foi sendo modificado, pois, a tarefa de ler e 

escrever como forma mecânica era uma prática recorrente nas salas de aula. A 

linguagem passou a ter uma conotação diferente da que eles traziam das suas 

experiências escolares, marcadamente descontextualizadas, sem vida e fragmentada. 
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O encontro com as diferentes linguagens do corpo e das ideias, das leituras dos 

romances, dos clássicos da literatura de cordel, das suas histórias de vida, fez com que 

os professores começassem a revelar as dificuldades para desenvolver a prática da 

leitura e da escrita com seus companheiros nos assentamentos. Essas dificuldades 

estavam se manifestando um ano depois que havíamos começado a desenvolver o 

projeto de alfabetização28.  

Os monitores procuravam desenvolver a prática de educação de jovens e 

adultos a partir dos temas escolhidos por eles, todos ligados à questão agrária. Após 

diversos encontros pedagógicos, os monitores nos explicavam que os alunos não 

demonstravam muito interesse pelos temas, não queriam falar sobre eles e desejavam 

aprender a ler e escrever sobre outras coisas que não fossem aquelas. Alguns, no 

entanto, diziam que esses temas eram importantes porque poderiam ajudá-los a analisar 

melhor os problemas do assentamento, e ainda havia uma maioria que silenciava.  

Por essas situações, identificamos que nem todos os conteúdos trabalhados 

tinham o mesmo grau de importância. Os alunos mais jovens demonstravam falta de 

interesse em estudar as questões problematizadas através de temas como meio ambiente, 

estudo do solo, história das ocupações, entre outros. Os mais velhos (entre 35 a 65 

anos), não se dedicavam ao estudo dos problemas que envolviam a produção, como 

impactos ambientais, comercialização, prejuízos, lucros e produção de subsistência. 

Nos assentamentos que ainda não haviam atingido um melhor desenvolvimento, 

de qualidade de vida e de perspectivas de trabalho, os mais jovens tinham aspirações, 

muitas vezes reforçadas pelos pais, para trabalhar como empregado na cidade, ou para 

ter uma profissão que não fosse a de trabalhador rural, por entenderem que essa 

atividade não traria um bom futuro. Nos registros que fizemos, eram poucos os pais que 

acreditavam que seu filho, ou sua filha, poderia viver com o trabalho da terra. Em 

assentamentos com maior desenvolvimento essa preocupação era menor, embora 

também existisse. 

Isso significa que, mesmo vivendo no assentamento, a aposta dos mais velhos 

quanto à melhoria de vida em relação aos filhos passa por uma perspectiva de vida fora 

dele. A necessidade de escolarização foi sempre sentida como uma possibilidade dos 

                                                 
28 O projeto começou a ser desenvolvido em 1996 com 800 alunos. Em 1997 atendia a 1.000 
trabalhadores distribuídos em trinta e cinco municípios do Estado com financiamento do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), do Ministério do Trabalho. Em 1998 saltamos para 1.500 alunos. Quanto 
aos monitores, iniciamos com 25 e em 1997 já havia 50. 
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filhos terem uma profissão e um destino diferente de seus pais. Isso ocorria mais 

frequentemente quando as áreas ocupadas não apresentavam perspectivas de mudança, 

de melhoria de qualidade de vida, ou quando o trabalho era muito árduo, penoso, ou, 

ainda, quando as condições climáticas eram ruins, quando havia falta de recursos 

financeiros e, até mesmo, quando a organização era precária.  

Já os alunos mais velhos, muitas vezes recusavam os conteúdos dos temas em 

sala de aula por outros motivos. Alguns demonstravam que não era importante discutir 

sobre o sofrimento, os prejuízos. Era melhor não saber se na produção poderia ter lucro 

ou não para não perder a esperança. Isso nos chamou atenção para aquilo que Paulo 

Freire já havia percebido nos seus encontros com os trabalhadores: o cuidado que 

devemos ter quando o que é significativo demais não pode ser completamente 

desvelado. O significativo podia inibir a busca de alternativas porque era doído demais. 

Os alunos sofriam ao falar dos problemas. 

Desenvolvemos vários estudos em 1997 e em 2000. Toda a equipe começou a 

trabalhar formando grupos de estudo e pesquisas que pudessem subsidiar as nossas 

práticas. Inicialmente, consideramos que o problema do não interesse estava na pouca 

escolarização dos monitores e na deficiência metodológica. Não estávamos 

completamente errados, mas percebemos que, em algumas classes, monitores que 

apenas tinham feito o primeiro ou segundo ano do antigo curso primário conseguiam 

resultados muito bons durante a aprendizagem da leitura e da escrita, embora a 

alfabetização tenha se desenvolvido muito mais pela decodificação de palavras e sem 

muitas relações contextuais. 

Esses monitores geralmente estavam imbuídos de um forte desejo para que seus 

companheiros aprendessem a ler e a escrever. Eram criativos e dedicados, mas, mesmo 

assim, os conteúdos dos temas não eram muito problematizados. Aprendia-se a ler e a 

escrever a partir de elementos que já consideravam como dados na sua realidade.  

Durante os cursos de formação dos monitores, as viagens não cessaram. Das 

conversas que tínhamos nas salas de aula, fomos buscando compreender, através do 

modo, ainda que muito tímido, e a partir de como os alunos falavam sobre alguns 

problemas que tinham no assentamento, a relação entre o desejo de cada um e o que era 

exigido deles.  

Quando tocávamos no problema da organização interna, geralmente 

manifestavam insatisfação por esse assunto e falavam muito superficialmente do que 
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pretendiam fazer e do que era permitido pelo coletivo, tanto no caso da construção das 

casas como na produção da agricultura para comercialização. No caso da produção, um 

aluno explicava: 

Eu quero plantar no meu lote individual porque na hora que meu filho 
quiser uma fruta ele não precisa pedir permissão para isso. Já 
passamos necessidade a vida inteira e agora vamos ficar proibido de 
usufruir do que é nosso? “No coletivo a gente tem que esperar muito 
para tirar alguma coisa e, na maioria das vezes, só tem prejuízo”. 
(NEPA/UFS, 1998, 1999, 2000). 

 

As diferentes narrativas e memórias revelam que há certas peculiaridades da 

vida de cada indivíduo na organização política do assentamento, na organização da 

produção, nos modos de trabalho familiar e cooperativo, que não podem ser facilmente 

observadas nas discussões mais gerais mesmo com as lideranças dos movimentos, 

embora, na prática da organização dos assentamentos, nas reuniões dos coletivos, os que 

delas participam opinam sobre a condução da distribuição das terras e o modo de 

organização na produção.  

Sabemos que muitos alunos jovens e adultos que tiveram a oportunidade de 

frequentar a escola em outros tempos traziam algumas referências de metodologias que 

reforçam aulas conteudísticas, fragmentadas, independentes da vivência de cada um. Ao 

ocupar o espaço do assentamento, os trabalhadores trazem valores sedimentados pela 

exploração sofrida em relações de trabalho anteriores, pelas dificuldades que passaram 

ou passam durante o período de ocupação (na luta pela posse da terra), das necessidades 

que, muitas vezes, estão sentindo por estarem assentados em terras que ainda não 

possibilitam condições materiais para viver. Tudo isso não seria fácil de ser trabalhado 

em uma sala de aula, pois exigiria muita habilidade, conhecimento e sensibilidade por 

parte dos monitores e da nossa equipe. 

A vivência com os assentados possibilitou enxergar muito mais do que isso. Um 

exemplo que pode ser dado é o modo como cada um constrói a sua relação no 

assentamento. O fato de serem assentados e de terem uma grande experiência de 

mobilização, não significa que todos tenham que possuir, ao mesmo tempo, respostas 

para os problemas que enfrentam na complexidade do ambiente em que vivem. Às 

vezes é preciso ter paciência para esperar que, a partir das suas práticas, possam 

construir caminhos que vão estar sempre recheados de desejos, medos e emoções 

diferenciados. 
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A partir dessas questões, o conteúdo e a metodologia desenvolvidos para 

trabalhar com os temas geradores passaram a ser questionados por nós, pois 

percebíamos que as múltiplas faces da vida nos assentamentos não chegavam a ser 

discutidas nas salas de aula. Parecia haver uma conformidade com o que existia.  

No entanto, todos os problemas se formatavam em uma única questão: navegar 

pelos mares implica em uma constante reflexão das estratégias que utilizamos para 

ultrapassar os obstáculos, principalmente quando as nossas estratégias precisam ser 

rápidas e eficientes porque os grandes navios passam entre nós, sutis como submarinos, 

mas com uma força que rasga o mar e sacode seus respingos em todos os barcos. Em 

outras palavras, navegar implica em aperfeiçoar a arte do conhecimento e da política das 

manobras quando estamos em alto-mar. 

O que a alfabetização de jovens e adultos dentro da proposta de educação nos 

informava era que na constelação dos diferentes interesses, estavam presentes 

conhecimentos e práticas que os assentados desenvolvem individual e coletivamente, as 

quais devem funcionar como alternativas para eliminar ou diminuir as exclusões.  

No momento em que os movimentos criam possibilidades para que as práticas 

sociais sejam objeto de discussão e análise dentro dos assentamentos, eles estão 

possibilitando que o currículo escolar ganhe novo significado, diferentemente dos 

currículos oficiais de ensino. No entanto, fazer uma reflexão dessas práticas implica no 

questionamento do próprio conhecimento que as produz. Essa situação nem sempre foi 

fácil de ser trabalhada pelos monitores, pelas lideranças e até mesmo por nós, pois elas 

colocavam em questionamento nossas crenças, nossas utopias, nossas verdades.  

No campo educacional, essa preocupação tem um sentido comum que ficou 

banalizado pelo próprio conceito de política, que eliminou as possibilidades de revolta e 

trivializou o sofrimento humano pela invenção científica que prometeu um futuro de 

progressos que não se realizou.  

A educação é uma possibilidade, entre outras, de pôr em conflito os 

conhecimentos e a política. É, também, a arte de aprender a navegar, de conhecer, de 

dialogar, de sentir, de estar no mundo. A educação no movimento dos trabalhadores 

deve ser a de estimular a busca de alternativas, diferentemente das alternativas 

colocadas pelo modelo de desenvolvimento econômico excludente. Por isso, é preciso o 

desenvolvimento da educação como uma política social fundamental para a 

emancipação dos sujeitos.  
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Nesses treze anos de Educação do Campo em Sergipe, o grupo da universidade 

não restringiu sua participação apenas aos eventos do Estado. Ao mesmo tempo em que 

estávamos atuando nos assentamentos, também fazíamos muitas reflexões sobre o que 

estávamos desenvolvendo. 

Participávamos de encontros e escrevíamos artigos em revistas especializadas. 

Em julho de 1997, ocorre o I Encontro Nacional de Educação da Reforma Agrária, 

organizado pelo MST com o apoio da Universidade de Brasília, do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Este encontro tinha como objetivo avaliar o trabalho estruturado pelo Setor de Educação 

do MST e possibilitar a troca de experiências entre os diferentes sujeitos envolvidos. 

Participaram do I ENERA cerca de 700 pessoas, assentadas, acampadas, educadores e 

educadoras, professores universitários. 

A UFS foi convidada pelo MST em Sergipe, e participou da apresentação de 

trabalhos, coordenação de mesas e em reuniões específicas com as universidades e 

movimentos sociais. O primeiro ENERA teve um sentido muito forte para o avanço da 

educação, entre esses avanços, destacamos a criação do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), surgido a partir de uma reunião ampliada 

das universidades29 que já trabalhavam com a educação em conjunto com o movimento 

sem-terra.  

Além da troca de experiência, essas universidades discutiram a possibilidade de 

formarem uma rede nacional entre as universidades que pudesse contribuir para 

melhorar o índice de analfabetismo adulto nos assentamentos e com a ampliação da 

formação dos professores. 

  Em agosto do mesmo ano, a UFS recebe um convite da UnB para participar de 

uma reunião juntamente com representante das universidades UNISINOS e UNESP, 

campus Presidente Prudente e o MST, a fim de que pudéssemos pensar conjuntamente 

uma proposta a ser feita para o governo federal com o escopode enfrentar o 

analfabetismo nos assentamentos. 

Os representantes aceitaram o desafio e organizaram uma proposta que veio a 

ser batizada de PRONERA, após diversos encontros entre as universidades, o fórum de 

                                                 
29 Participaram desta reunião professores das universidades, UFS, UNESP, UFC, UFFRJ, UnB, 
UNISINOS, UFES, UFRGS, UFMA, UFSC, UNEB, UFF. 
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pró-reitores de extensão, o CRUB e os movimentos MST e CONTAG, a proposta foi 

aprovada pelo governo federal e começou a ser implementada em 1998. Em todo o 

processo de criação e implementação do PRONERA, Sergipe esteve representado pela 

coordenadora do grupo de Educação do Campo em Sergipe, a professora Sonia Meire S. 

A. De Jesus. 

 

5.2. EDUCAÇÃO DO CAMPO EM SERGIPE: UMA POLÍTICA ESTATAL 

A partir da trajetória acima descrita, na qual apresentamos como foi se 

constituindo no Estado de Sergipe a política de educação do campo com parceria entre 

universidade e movimentos sociais e sindicais, passamos a analisar a continuidade dessa 

política, especialmente, a partir do momento em que ela passa a ser atribuição do Estado 

como política publica.   

Em entrevista concedida para a pesquisadora em questão, a representante da 

CONTAG afirmava que um dos desafios que o movimento sindical do campo 

enfrentava, naquele momento, no tocante à educação do campo, concernia à forma de 

fazer chegar nos sistemas educacionais as discussões e ações para implementação da 

educação do campo. Isso porque aquilo que se tem desenhado como política de 

Educação do Campo, no âmbito nacional, não tem repercutido adequadamente nos 

outros âmbitos (estaduais e municipais). De acordo com a representante, 

Um desafio muito grande é como a gente faz uma compreensão da 
educação do campo nas instâncias do sistema, aquilo que a gente 
constrói nacionalmente não irriga, não chega pro município, não 
multiplica. Então essa veia, dentro do movimento sindical a gente diz 
que tem uma correia que vai alimentando o sistema, e quando aquilo 
que nacionalmente a gente pode defender não chega pro sindicato, a 
gente diz que tem uma quebra dessa correia. Existe uma dinâmica de 
debates, de proposições, de concepção, de seminários que a gente 
vive, ou seja há uma dinâmica que esta dada nessas mobilizações, 
quando você chega nos estados e municípios isso não acontece, nos 
municípios ainda está mais distante. Então isso pra mim é um desafio 
importante que a gente tem que pensar (REPRESENTANTE DA 
CONTAG). 

 

Uma professora sergipana que trabalha no campo com Educação Infantil e com a 

primeira etapa do Ensino Fundamental, quando perguntada a respeito de como acontece 

a Educação do Campo no seu município, afirma que lá não existe Educação do Campo. 
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Além disso, ela afirma que grande parte dos professores dissemina para os alunos a 

ideia de campo como atraso, que quem não quiser permanecer nessa condição de 

atrasado deverá envidar esforços para sair do campo. 

Os professores na sua grande maioria não tem aquela visão que o 
campo é uma fonte de renda, que o campo oferece uma vida digna as 
pessoas, já vi dizer aos alunos: vocês estudem se quiserem ser gente. 
O termo usado é este: se quiserem ser gente estudem pra saírem daqui, 
aqui não é lugar (PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE). 

 

O depoimento da professora sergipana corrobora a dificuldade que a 

representante da CONTAG apresentava em relação à replicação do entendimento e da 

ação pelos municípios e estados sobre a Educação do Campo. As dificuldades se 

multiplicam quando o poder público assume a responsabilidade por essa educação. No 

caso específico da Educação do Campo, sua implementação fica ainda mais prejudicada 

haja vista ela se impor como política pública por meio de lutas e pressões de 

trabalhadores organizados, que não se configuram como prioridade estatal. 

Em Sergipe, as entrevistas realizadas com diversos profissionais da educação, 

que se disponibilizaram a participar da pesquisa, confirmam o que a professora e a 

assessora sindical relataram. Foram entrevistados: secretários municipais de educação, 

professores de escolas camponesas, coordenadores de escolas e coordenadores de 

núcleos de educação do campo, além de representante da secretaria estadual de 

educação, representante do conselho estadual de educação e representante dos 

movimentos sociais do campo.   

          Para análise da Educação do Campo no Estado de Sergipe será considerado 

quatro categorias principais: 1. A existência de uma política de Educação do Campo; 2. 

O nível de implementação, articulação, e/ou discussão sobre a politica de educação do 

campo, 3. A formação continuada de professores e; 4. O financiamento da Educação do 

Campo. 

Conforme já mencionado anteriormente, o Estado de Sergipe tem participado 

efetivamente na construção de uma política de Educação do Campo no Brasil. Desde a 

década de 1990, quando na luta pela terra, os movimentos sociais, especialmente o 

Movimento dos Sem Terra (MST), inclui na pauta da reforma agrária algumas das 

políticas públicas básicas, entre elas a educação. Na realização do trabalho de campo 
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dessa pesquisa, nas entrevistas principalmente, uma pergunta frequente era se naquele 

município havia uma política de Educação do Campo sendo implementada.  

Todos os secretários(as) municipais de educação que foram entrevistados nessa 

pesquisa afirmaram não haver ainda no seu município uma politica de Educação do 

Campo. Os professores e coordenadores de núcleos e diretores de escola também 

afirmaram a inexistência de uma política de Educação do Campo no seu município. 

Em alguns municípios, já existem isoladamente algumas ações ou discussões 

sobre o assunto, a exemplo de Poço Redondo, Canindé do São Francisco, Poço Verde e 

Lagarto. Nesses municípios temos dois com coordenadoria da Educação do Campo – 

Lagarto e Canindé do São Francisco; e dois que tiveram assessoria da RESAB – Poço 

Verde e Poço Redondo e através da discussão sobre o Semiárido incorporaram uma 

visão sobre a especificidade da Educação do Campo e implementaram alguns projetos 

de educação do campo no projeto pedagógico das escolas.  

Em alguns municípios, o sistema educacional é composto majoritariamente por 

escolas localizadas na zona rural, evidenciando uma predominância camponesa. Porém, 

mesmo nesses municípios a matriz orientadora da política educacional está focada na 

educação urbana. Em Areia Branca, por exemplo, das quinze escolas que compõem a 

sua rede educacional, treze estão localizadas na zona rural e somente duas na sede do 

município que absorve a maior parcela das matriculas de acordo com a secretária de 

educação. Afirma a secretária: 

“Vejo que a educação do campo tem alguns problemas. A gente tem 
enfrentado vários problemas em nossas escolas da zona rural, que são 
13 aqui no município. 13 escolas na zona rural, temos 2 apenas na 
sede, muitas escolas no campo mas o maior número de alunos está na 
zona urbana” (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE AREIA 
BRANCA, 2010). 

 

Em Areia Branca, somente o programa Escola Ativa está presente nas escolas 

camponesas, ainda assim enfrentando forte resistência dos professores. Paralelamente 

ao citado programa, coexistem outros, identificados como alternativas para resolver 

problemas de aprendizagem dos alunos da zona urbana, a exemplo do programa 

comprado pela secretaria estadual de educação da fundação Airton Senna – Se Liga 

Acelera, implantado nas escolas do campo. 
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Outro município que merece menção é Canindé do São Francisco, pois, ele 

também concentra a maior parte das escolas na zona rural, além de já está 

implementando ações com vistas a estabelecer a Educação do Campo como política 

educacional.  O município tem uma rede de 22 escolas, sendo 18 no campo, o que 

representa cerca de 80% das escolas municipais. Outra especificidade de Canindé do 

São Francisco é que as escolas do campo estão majoritariamente em assentamentos de 

reforma agrária. Lá já foi criado um núcleo de Educação do Campo na secretaria de 

educação, e outras ações, objetivando implementar uma política de Educação do Campo 

municipal. 

          Há, além de Areia Branca e Canindé do São Francisco, o município de 

Carmópolis que praticamente não tem zona rural (campo), o que leva, 

consequentemente, ao não desenvolvimento de atividades ou ações específicas de 

Educação do Campo. Do conjunto de municípios sergipanos que integraram essa 

pesquisa Carmópolis foi o único a apresentar essa realidade no que diz respeito à 

existência de uma zona rural. 

Com o escopo de evidenciar as realidades municipais em termos de ações e 

políticas educativas para a população camponesa sergipana, apresentaremos um breve 

recorte de cada município que compôs esta pesquisa. Nesse recorte, além da existência 

da educação do campo e ou nível de implementação desta, bem como o seu 

financiamento, destacaremos outros aspectos relevantes da política educacional como 

existência de formação continuada para professores, estruturas e condições de trabalhos 

das escolas do campo e programas de Educação do Campo em desenvolvimento no 

município.  

          As vozes dos secretários municipais de educação aparecem majoritariamente 

nessa pesquisa não por acaso. Optamos por dá voz a estes protagonistas da educação 

sergipana, muito mais do que a outros, como os professores, por exemplo, por a eles 

muito se ter atribuído os fracassos educacionais. 

Uma vez que os secretários de educação assumem a responsabilidade política 

pela organização e implementação da política educacional municipal, julgamos coerente 

tomar por protagonistas esses sujeitos, os quais devem assumir as ações e omissões no 

que diz respeito à política pública de educação do município que secretaria. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

O município de Areia Branca conta com uma rede escolar composta por 15 

escolas, das quais 13 estão localizadas na zona rural. De acordo com a secretária de 

educação do município, os problemas são inúmeros. O primeiro deles apontado pela 

secretária refere-se à distribuição da demanda, visto que a maioria das escolas está na 

zona rural e a demanda por vagas está na sede do município, que conta somente com 

duas unidades educativas. Há, em Areia Branca, uma redução no número de crianças, o 

que gera discrepância quanto à demanda por matricula, diz ela: 

“Aí você veja a diferença, zona urbana com poucas escolas e um 
grande numero de alunos, zona rural com muitas escolas e reduzindo 
aluno a cada ano.  Tem escola que vem diminuído o número de alunos 
de forma significativa desde 2009. O mesmo aconteceu em 2010 e o 
terceiro ano agora o problema vem se agravando. essas escolas que 
reduziram mais e mais a cada ano. Algumas a gente tem conseguido, 
temos feito campanha, para que matricule mais. Pedindo que os 
diretores se empenhem, que vá atrás de alunos. Temos feito campanha 
mesmo! Mas mesmo assim não tem surtido o efeito desejado. Até 
porque a comunidade vem reduzindo o numero de crianças. E aí a 
gente tem escolas em situação precária. Mudamos a estrutura, demos 
uma boa melhorada, mas, tem ficado assim: escola boa sem aluno” 
(SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE AREIA BRANCA).  

  

Em algumas escolas, todas as turmas são multisseriadas e em outras, somente até 

o quinto ano do Ensino Fundamental. No total são dez escolas da zona rural que tem 

turma multisseriada. Esse é outro problema, pois, os professores que trabalham com 

turmas multisseriadas não querem trabalhar o programa Escola Ativa. Todavia, ele é o 

único do conjunto de programas de Educação do Campo que existe em Areia Branca.  

Muitos desses professores, conforme a secretária, também não planejam suas 

aulas e querem entrar e fazer qualquer coisa na sala. “Então é um problema, 

multisseriadas ou ativa, nós estamos com problema na zona rural” (SECRETÁRIA DE 

EDUCAÇÃO AREIA BRANCA). 

          Os professores alegam que o programa Escola Ativa dá muito trabalho, visto que 

é necessário acompanhar os alunos individualmente sobre seu desempenho escolar, e 

recuperar aqueles que não acompanharem. Isso não ocorre em aulas regulares que não 

são do programa, pois, não há uma cobrança direta, isto é, se o aluno acompanhar a 

turma, a situação é favorável, no entanto, se não acompanhar, ele certamente ficará de 
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lado e será reprovado ao final do processo de ensino-aprendizagem. Em Areia Branca 

conforme afirmação da secretária, com o programa Escola Ativa não ocorre dessa forma 

“Na ativa não tem isso você tem que ficar retomando esse aluno para 
que ele acompanhe, para que ele melhore. E na turma que não é ativa, 
se você detectou aí que ele não aprende e não é alfabetizado, vai se 
preocupar com quem está (alfabetizado) e esse aluno fica pra trás.  
Então o trabalho é esse, fazer relatório, acompanhamento diário com 
esse aluno, você tem que fazer uma avaliação constante, e essa 
avaliação constante, você preenche fato, preencher um relatório com 
acompanhamento dele. É mais trabalhoso do que você entrar na sala, 
faz uma coisa, faz uma avaliação no final do mês e quem tirou nota 
boa, tirou e quem não tirou reprova no final do ano e pronto. Reprova 
e fica por isso mesmo. Vai repetir mais uma vez. Então isso não é um 
problema só da gente, é um problema de todo o município” 
(SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO AREIA BRANCA). 

  

Outro aspecto da problemática da educação do campo no município de Areia 

Branca, o qual foi o único município que apresentou o problema a ser descrito, diz 

respeito à presença dos Programas “Se Liga, Acelera” nas escolas do campo. A 

secretária afirma que a existência desse programa se faz necessária por conta do número 

elevado de crianças em defasagem idade/série.  

A adesão aos programas resolve outro problema: respeitar na formação das 

turmas a faixa etária das crianças para que possa facilitar a aprendizagem, à medida que 

cada faixa etária tem interesses e formas de aprendizagem próprias.  

Não havia ainda nenhuma discussão sobre Educação rural na perspectiva da 

educação do Campo. Conforme fala da secretária, essa discussão seria iniciada a partir 

da construção do Plano Municipal de Educação que iria iniciar naquele ano (2011). 

Contudo, a secretária admite que nunca participou de qualquer evento sobre a temática, 

e que tinha muitas dúvidas a respeito de como conduzir a discussão. 

No trecho a seguir fica evidente o nível de compreensão concernente à Educação 

do Campo, sobretudo, nos pontos mais polêmicos da questão que é a nucleação. 

“Pronto, é o que nós iremos construir o Plano Municipal de Educação. 
A gente precisa ter clareza de como iremos trabalhar essa política de 
educação do campo no município. Se é ativa, se não é, entendeu? O 
que é que a gente vai definir: que metodologia, que estrutura, quais 
condições, etc, né? O questionamento é que essas escolas deveriam 
estar sendo ampliadas? Acho que você já tem visto em muitos 
municípios, não é? Nucleação de escolas, quando tem poucos alunos. 
Nuclear é a solução? Esta escola é da comunidade? A comunidade 
nunca aceita, ou você usa uma metodologia que possa trabalhar, 
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atender aquela comunidade. Porque você pode ter uma escola  que no 
momento  tem que trabalhar quatro séries juntas e a comunidade não 
vai tirar o aluno dali,  quer que permaneça. Então, que estrutura? Que 
metodologia aplicar para atender esta clientela? A solução seria 
nuclear? Ou como trabalhar no campo? Aqui as crianças de Educação 
Infantil estão indo dentro de ônibus a distâncias de 8 km da sua 
comunidade para a outra onde tem escola. E a escola de sua 
comunidade fechada” (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO AREIA 
BRANCA). 

 

Para a secretária de educação é feito um mau uso do espaço escolar das escolas 

da zona rural. Na sua gestão ela tem tentado ampliar a oferta do Ensino Fundamental 

nessas escolas colocando gradativamente um ano escolar a cada ano letivo nas escolas 

que tinham somente até o 5º ano, e gostaria de construir parcerias, principalmente com o 

Sergipe Alfabetizado (programa de Alfabetização de Jovens e Adultos coordenado pela 

secretaria estadual de Educação), para colocar turmas de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) nessas escolas da zona rural. 

A escola aberta, eu vou citar a menor, que nós temos no povoado do 
município com 40 alunos da educação infantil ao 5º ano, que é 
gradativo. Temos as séries iniciais  e tem um programa  do governo do 
estado, que não sei se você conhece  de alfabetização. Então essa 
escola, ela tem a noite, me parece que, duas turmas boas, com um 
certo numero de alunos. São  alunos que não tiveram oportunidade ou 
que ficaram devassados, como eu disse nos programas para corrigir 
fluxo. Aí essa escola também pode buscar um mecanismo de atender 
estes alunos, não só para os alfabetizandos pra concluir e ser 
alfabetizados, como também a EJA, para atender e dar oportunidade 
para essas pessoas cursarem a escola e continuarem  aperfeiçoando 
seus conhecimentos. Então por que tem que fechar a escola se a 
comunidade ali está em  busca de conhecimento? Porque ele não vem 
pra cidade. Nós temos turmas de EJA aqui na sede, mas são pessoas 
do campo, seria um complemento pra aquele pedido de família, 
lavrador, né o homem do campo que está lá no Sergipe alfabetizado. E 
você sabe que o Sergipe alfabetizado é assim: você participa do 
programa, se cadastra e você vai  em busca do aluno pra formar sua 
turma pra que você possa participar daquela bolsa, né? O 
alfabetizador.  E o Estado? Manda aquele material, você faz ali, e dali 
acabou. Aí a secretaria pede que os alfabetizadores façam a relação 
para que aqueles alunos que ao sair de lá, queira concluir aqui, entrar 
no programa EJA. Mas muitos não tem ficado, porque é aqui na 
cidade, porque trabalha, porque está cansado, não vem pra cá, porque 
estudando aqui tem que esperar o ônibus retornar com todos os alunos 
do ensino médio, chega em casa 11 horas da noite e como vai levantar 
cedinho pra trabalhar? Também porque são casadas não tem interesse 
em vir para cá nas turmas de jovens, rapazes, é muito mais 
complicado! Então se tem essa demanda porque a escola não abre as 
portas pra ter continuidade desse pessoal do Sergipe alfabetizado? Um 
professor que trabalha com a Eja na cidade, ele vai para o campo 
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oferecer essa oportunidade para as pessoas do campo. Aí as escolas 
não ficam ociosas" (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE AREIA 
BRANCA). 

 

Entretanto, manter as escolas do campo abertas tem se constituído num grande 

desafio, inclusive para secretários(as) que acreditam na viabilidade dessas escolas. A 

secretária de Areia Branca completa seu argumento dizendo que seria necessário que os 

demais profissionais que atuam na educação tivessem compreensão semelhante a sua 

em relação à necessidade de apresentar propostas para as escolas do campo 

permanecerem funcionando, fator que não ocorre, à medida que muito poucos 

professores, diretores e demais servidores da educação querem trabalhar nas escolas do 

campo. Então, as propostas que são aceitas com mais rapidez são sempre para fechar 

essas escolas e não implementar alternativas que beneficie a comunidade camponesa. 

Em sua entrevista, a secretária fez questão de destacar a política que está 

implantando na zona rural do município para assegurar sua permanência. Reconhece 

que as ações tomadas se fizeram necessárias porque as duas escolas localizadas na sede 

do município já não comportavam mais nenhum aluno, recusando matrícula. 

Portanto, ter-se-ia que tomar alguma decisão para não perder os alunos. Então, 

em 2009, começou a implementar a segunda fase do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 

de forma gradativa nas escolas do campo. Essa ação tem resolvido o problema de falta 

de vagas que a secretaria enfrentava, além de está funcionando também como forma de 

garantir a permanência dos alunos do campo no campo, mesmo que o município ainda 

não tenha definido uma política educativa mais específica para ele.           

No que tange à estrutura física das escolas, o município de Areia Branca também 

tem problemas. Mesmo fazendo algumas adequações que tem transformado algumas 

escolas do campo, tornando-as mais agradáveis, o espaço físico ainda deixa a desejar de 

acordo com a secretária.  

As escolas não têm quadra de esportes, nem as do campo nem as da cidade. Há 

uma previsão de construção de uma quadra nesse ano (2011) na maior escola do 

município localizada na sede porque ela atingiu o quantitativo de mais de mil alunos. 

Isto é, a escola ultrapassou o requisito mínimo para o FNDE financiar quadras de 

esportes nas escolas: haver pelo menos 500 alunos na escola. Em contrapartida todas 

elas tem laboratório de informática.  
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Nenhuma escola do município tem um espaço adequado para funcionar uma 

biblioteca ou mesmo uma sala de leitura. O município tem casos de escolas onde 

funcionarão no mesmo espaço, o laboratório de informática, a sala de vídeo, e a sala de 

leitura porque não há salas disponíveis na estrutura do prédio escolar.  

          Outro aspecto relevante da educação no município de Areia Branca é a formação 

continuada dos professores. A secretária afirma que não há uma política de formação 

continuada coordenada pelo município e acredita que essa formação continuada deveria 

estar sendo proporcionada pelo Estado.  

No Estatuto do Magistério municipal está previsto “horas de estudo” para os 

professores, entretanto, a secretaria está enfrentando problemas para colocá-las em 

prática. Como não há uma proposta sistematizada e acompanhada pela secretaria, os 

professores também não se sentem estimulados a participarem. A secretaria de 

Educação não tem conseguido assessorar pedagogicamente as escolas. Um dos 

principais motivos para isso é a falta de uma equipe pedagógica, visto que, há apenas 

uma profissional que responde pela gestão pedagógica, tornando-se assim inviável um 

acompanhamento nessa área. 

          Para finalizar, a questão do financiamento educacional é um elemento muito 

importante quando se trata da educação do campo, visto que, o custo de manutenção de 

um aluno seu tem sido argumento principal dos gestores para justificar o fechamento de 

suas escolas. No município de Areia Branca, assim como em mais de 90% dos 

municípios sergipanos, a secretária não é gestora da pasta da educação, o gestor é o 

prefeito.  

          Quando o gestor da educação é o(a) prefeito(a), o(a) secretário(a) depende, 

geralmente, do secretário de finanças do município para movimentar o orçamento da 

secretaria. Geralmente, é o secretário de finanças quem diz o que pode e o que não pode 

ser feito com o recurso da educação, se tem ou não recurso para determinada ação.  

Nesses casos, torna-se difícil para o(a) secretário(a) de educação, acompanhar, 

por exemplo, se o município está implementando adequadamente o que o FUNDEB 

prevê em relação ao custo do aluno do campo, que é diferenciado do custo do aluno 

urbano de acordo com o artigo 36 da lei  nº 11.494, de junho de 2007, que regulamenta 

o FUNDEB. É o que acontece em Areia Branca, onde afirma a secretária: 
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“Eu não consegui fazer esse acompanhamento, eu sei que tá aí, sem eu 
acompanhar, fica diferente do percentual gasto, mas a única coisa que 
eu acompanho é a questão dos 25%, mínimo pra educação. E gasto 
100% desses 25% na educação. Eu acompanho a questão de 60% 
somente com professor, e 40% com pessoal de apoio- técnico e a 
manutenção geral. O que pode, o que não pode, o que eu preciso fazer, 
quando eu preciso gastar, comprar, qualquer coisa que eu tenho que 
fazer tenho que passar por ele (secretário de Finanças), perguntar se 
pode, o que é que pode, o que é que não pode. É preciso que ele libere 
para que eu possa fazer alguma coisa. E às vezes por mais que uma 
coisa possa, eu não sei, mas ele pode dizer que não pode e aí eu vou 
acreditar, né?” (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO). 

 

Esse acompanhamento seria de extrema importância para a secretaria poder 

planejar suas ações e, principalmente, para a elaboração do plano municipal de 

educação, visto que, se não tiver o financiamento como um elemento central o plano 

não terá grande utilidade para o município. O plano municipal de educação tem como 

um dos principais objetivos adequar ações ao orçamento do município para resolver os 

principais problemas educacionais. O desconhecimento por parte do(a) secretário(a) de 

educação sobre os gastos com educação, evidencia a pouca prioridade que será atribuída 

a política de educação do município através do plano municipal de educação.  

          Em suma, o município de Areia Branca tem 15 escolas sendo: 13 localizadas no 

campo e 02 na cidade. Entretanto, a maioria dos alunos está concentrada nas duas 

escolas urbanas, ou seja, tem maioria de escolas no campo, mas a maioria de alunos está 

na cidade. O único programa de Educação do Campo implantado no município é o 

Programa Escola Ativa, que enfrenta forte resistência dos professores. Há nas escolas 

rurais do município de Areia Branca um programa que tem sido identificado como 

sendo das escolas urbanas, trata-se do Programa Se Liga e Acelera. 

 

A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS 

No município de Laranjeiras ainda não há uma ação mais efetiva por parte da 

secretaria de educação em relação à educação do campo. O secretário de educação, 

entrevistado na época de realização dessa pesquisa, afirmou que o município conta com 

cinco escolas na zona rural, sendo uma dessas numa comunidade quilombola, localizada 

no Povoado Mussuca. Mas, evidencia que não há uma educação identificada com a 

população camponesa.  
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O secretário afirmou ainda que o município tinha interesse em fazer essa 

discussão sobre a educação do campo, mas que precisava de ajuda. Para tanto, 

acreditava que a universidade poderia ser uma parceira nesse sentido, visto que há no 

curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFS duas alunas que são moradoras 

do município de Laranjeiras e que podem ser as futuras professoras de escolas dessas 

comunidades. 

“Com relação à educação do campo eu gostaria que houvesse uma 
articulação maior da tropa UFS, esses professores que são alunos e 
futuros professores, uma relação maior com a secretaria de educação. 
A articulação da educação do campo em Laranjeiras precisa ser mais 
sistemática com relação a esse trabalho. As alunas que estão aqui com 
esse trabalho e que são da Mussuca só nos procuram no momento que 
tem uma necessidade. E eu me coloco a disposição no que for preciso 
para que elas possam ajudar. Eu gostaria que fosse mais sistemático 
mais articulado com a secretaria, porque há uma necessidade desses 
profissionais quando concluírem seu curso trabalhar, principalmente, 
nessas escolas que ficam no campo. Há essa necessidade dessa 
articulação maior, de um conhecimento maior inclusive da própria 
secretaria de educação” (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE 
LARANJEIRAS). 

 

O secretário alega que há muita resistência por parte dos professores em mudar 

suas práticas e que esta é uma característica preponderante lá no município. Ele justifica 

que muitos estão em final de carreira, e que os jovens no magistério de Laranjeiras não 

estão interessados em construir uma relação pedagógica com o município, sobretudo, 

porque a maioria deles reside na capital do Estado, cumprindo apenas o papel de 

transmissores de conteúdo nas escolas do município, sem grandes preocupações com a 

realidade nem com a cultura dos alunos. 

Então é isso, nós pensamos muito e é difícil trabalhar com esses 
professores. Temos aqui professores com 20 e 25 anos que não sai 
daquele contexto dele. Mas tem um grupo muito jovem que precisam 
fazer uma leitura do nosso município. Só que esses professores estão 
na capital, mas eu entendo que a partir do momento que você vem 
para o município você tem que agrupar tudo isso, você tem que 
entender que a cultura do município tem que ser preservada, ou seja, 
esse professor tem que procurar estudar, fazer uma leitura para passar 
para esse aluno. Então esse professor do município ele tem que 
valorizar a cultura desse município. Mostrar ao aluno a realidade do 
seu município, pois tem alunos que não conhece nada do seu próprio 
município. Os diretores tem que ter essa capacidade de poder 
gerenciar suas escolas na questão pedagógica. Na parte administrativa 
é muito mais fácil você pode colocar qualquer pessoa para gerenciar 
essa parte administrativa, mas o pedagógico na escola é o mais 
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importante essa parte é que nós sentimos dificuldade (SECRETÁRIO 
DE EDUCAÇÃO DE LARANJEIRAS). 

 

Perguntado acerca de quais programas de educação do campo existem no 

município de Laranjeiras, o secretário respondeu que além do programa Escola Ativa, 

há também uma turma com 35 alunos no povoado Bom Jesus, do programa Pro Jovem 

Campo-Saberes da Terra, e o PROCAMPO, com as duas alunas na Licenciatura em 

Educação do Campo.  

Dos três programas existentes no município, somente o programa Escola Ativa é 

implementado diretamente pela secretaria de educação, visto que, o Saberes da Terra é 

uma parceria com a secretaria de Estado da educação e o PROCAMPO é coordenado 

pela Universidade Federal de Sergipe. A atuação do município no que diz respeito à 

ações de educação do campo está restrita ao programa Escola Ativa nas turmas 

multisseriadas do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental e na Educação 

Infantil.   

Quando perguntado se acompanhava a aplicação dos recursos do FUNDEB no 

que diz respeito ao valor aluno do campo diferenciado do valor aluno urbano, o 

secretário mostrou-se surpreso, pois não tinha conhecimento da diferenciação de valores 

do custo aluno no FUNDEB e afirmou que iria procurar saber mais sobre isso para 

poder fazer tal acompanhamento.  

O secretário demonstrou desconhecimento também no tocante à resolução 

estadual que delibera sobre a educação do campo no Estado de Sergipe. Afirmou que o 

Estado ainda não socializou essa resolução com o município, mas que provavelmente 

será um referencial importante, visto que uma meta da secretaria de educação de 

Laranjeiras para esse ano (2011) é elaborar o plano municipal de educação que 

comtemplará a Educação do Campo.   

O secretário não fez qualquer comentário sobre a estrutura das escolas que estão 

localizadas no campo, restringindo-se simplesmente a afirmar que algumas delas estão 

em boas condições, e que outras têm ainda alguns problemas. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE JAPOATÃ 

A Educação do Campo não existe como politica educativa também no município 

de Japoatã. De acordo com o secretário do município tem muitas colônias rurais, mas 

não tem ainda uma política focada na educação do campo. Há, segundo ele, um projeto 

no Povoado Ladeirinhas em parceria com a secretaria de Educação do Estado.  

Esse povoado funciona como pólo para o qual são encaminhados alunos da 

segunda fase do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio de doze outros 

povoados próximos. Mas o ensino nessa escola é o regular, igualmente aplicado nas 

escolas da sede do município, não há nenhuma orientação para um ensino diferenciado. 

          Em sua entrevista, o secretário de educação afirmou que as escolas municipais, 

inclusive as do campo, recebem assessoria pedagógica e administrativa da secretaria de 

educação, mas que ela não aborda as questões do campo porque não tem estrutura.  

Durante a entrevista com o secretário, não ficou clara a concepção dele sobre o 

funcionamento da Educação do Campo, visto que ele afirmou que para haver educação 

do campo é necessário uma escola de tempo integral com um currículo acadêmico e 

profissionalizante. Isso se evidencia quando ele fala que existe, no povoado Ladeirinhas, 

um projeto coordenado pela secretaria de estado da educação, uma escola que funciona 

com o regime de alternância conforme relato a seguir: 

“Lá em Ladeirinhas não da rede municipal mas apoiado pelo Estado 
existe  a escola família agrícola, não sei se você já ouviu falar, que  
trabalha com regime de alternância. Os alunos ficam 15 dias na escola 
interna e 15 voltam para suas comunidades. Então eu acredito que essa 
escola trabalha mais a meta da educação do campo. Mas temos sim a 
intenção de aprimorar. Ladeirinhas A seria assim o foco na educação 
do campo por quê? Porque além dela congregar vários povoados os 
alunos daquela região são todos filhos de agricultores. Hoje seria de 
fundamental importância trabalhar mais com essa política. Agora o 
que falta pra gente? Estrutura física  para você trabalhar a educação do 
campo você tem que ter pelo menos uma área e trabalharíamos em 
dois horários não é: um que os alunos estariam no campo e outro na 
escola fazendo o acompanhamento pedagógico com as disciplinas 
escolares não é?” (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE JAPOATÃ). 

 

 Nessa fala, percebemos que além de acreditar que a educação do campo só pode 

ser efetivada em regime de alternância e em escola de tempo integral, há também uma 

contradição em relação a existência da educação do campo no município, visto que 



195 
 
 
afirma a existência de uma escola família agrícola no povoado Ladeirinhas só que sob a 

coordenação do Estado e não do município.  

É bastante comum na educação sergipana essa forma de compreender a política 

educacional pelos gestores públicos: se eles estão desenvolvendo alguma ação, afirma a 

existência da política no município, entretanto, se existe alguma ação coordenada por 

outro gestor, a exemplo do Estado ou do Governo Federal, não consideram como uma 

política existente no município. Entendemos que essa postura demonstra uma visão 

privatista da política pública.  

          Quanto à aplicação dos recursos do FUNDEB, o secretário disse que não faz o 

acompanhamento para verificar se o percentual previsto para o custo aluno do campo é 

aplicado, porque segundo ele, o custo que o município tem com esses alunos do campo 

é maior do que o custo com os alunos da cidade. No trecho da fala do secretário sobre 

esse assunto, ele detalha as despesas que encarece o aluno do campo no município de 

Japoatã, a saber: 

“Veja bem, nós não diferenciamos aluno da zona rural, mas sabemos 
que o aluno da zona rural hoje, o custo desse aluno é maior do que o 
da cidade. Porque temos que deslocar aluno de um povoado para outro 
e professores da sede para o interior. Nesse caso os gastos são sempre 
maiores do que na zona urbana. O município custeia também o 
deslocamento dos professores aqueles que não residem na própria 
comunidade eles são deslocado da sede até o seu local de trabalho. O 
município coloca um ônibus para levar os professores, por exemplo, 
de manhã nós temos o povoado Poxim, e Espinheiro. O micro ônibus 
leva os professores para esses dois Povoados. Á tarde vai para 
Ladeirinhas A. E transportamos também professores do estado. Para 
não deslocar esses alunos para a sede do município porque ficaria 
muito cansativo, cedemos o transporte para os professores do Estado 
também” (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
JAPOATÃ). 

 

Outra questão que tem se constituído como desafio aos municípios sergipanos e 

que atinge Japoatã, também é o problema da quantidade de alunos por povoado. Lá, o 

secretário diz que foi obrigado a nuclear a escola, pois, se assim não procedesse não 

teria como garantir a continuidade de atividades básicas inclusive o piso dos 

professores. Garante, entretanto, que além do aspecto financeiro a aprendizagem dos 

alunos foi considerada na decisão de nuclear as escolas.  
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          No total foram quatro escolas nucleadas. Uma delas tinha apenas nove alunos, 

sendo “um da pré-escola, um do primeiro, três do segundo, dois do terceiro, e dois 

quarto ano” (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAPOATÃ). Para 

manter uma escola com nove alunos assim distribuídos, é necessário ter condições que 

Japoatã não tem, de acordo com o secretário.  

Segundo ele, além dos professores a escola precisa de outros profissionais para 

funcionar com um mínimo de estrutura. E com essa quantidade de alunos, o município 

tem dificuldade de se manter funcionando porque ela não recebe recurso dos programas 

do governo federal, a exemplo do PDE e PDDE, entre outros recursos que garantem que 

a escola adquira um mínimo de equipamentos e materiais. Com a nucleação o secretário 

não eliminou as turmas multisseriadas. 

“Temos ainda algumas multisseriadas, mas aí são dois anos escolares 
apenas: primeiros e segundos, terceiros e quartos junto né? É 
completamente diferente de como era antes, pois juntava os alunos da 
pré-escola até o quinto ano. E eu acredito que isso prejudica a 
aprendizagem porque imagine juntar uma criança de cinco anos com 
uma de dez anos? É complicado!” (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
DE JAPOATÃ). 

 

Todos os alunos das escolas que passaram pela nucleação foram encaminhados 

para a comunidade mais próxima de onde mora, nenhum veio para sede do município. 

Nesse caso, foi mais fácil porque as escolas nucleadas ficam distante da sede do 

município e seria mais dispendioso para a secretaria retirá-los do campo. Todavia, como 

não há uma política de educação do campo sendo discutida, seria considerado natural 

para a gestão municipal encaminhar os alunos do campo para uma escola urbana. 

          Quando fala sobre os programas de educação do campo que há no município, 

mais uma vez o secretário reforça a forma como ele compreende a política pública para 

a população, dizendo que tem um programa o Saberes da Terra, mas que é do Estado, e 

que o município tem somente o programa Escola Ativa.  

Essa questão é muito interessante, pois, mesmo quando afirma que já foi 

convidado a participar de reuniões para discutir sobre a participação de cada ente 

federado no desenvolvimento do programa, o secretário não se vê como partícipe da 

implementação de uma política pública porque, entre outras razões, a matricula não será 

computada para o município. 
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“Nós só temos Escola Ativa. Tem o Pro Jovem do campo que é 
Saberes da Terra, mas é pelo Estado e funciona numa comunidade 
Quilombola daqui. Por sinal, nós participamos de uma reunião no mês 
passado. Serão criadas novas turmas esse ano, mas será definido na 
própria comunidade quilombola e ai será uma parceria entre o 
município, o estado e a própria associação. Mas a prefeitura entra 
como apoio no transporte, num funcionário, mas quem vai administrar 
será o Estado. Essa matricula não mais será do município e sim do 
Estado. E a demanda também quem fará será a própria comunidade, as 
turmas vão funcionar na escola estadual que fica no quilombo” 
(SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE JAPOATÃ). 

 

Em Japoatã, diferente de outros municípios, há ainda o PROCAMPO, que 

conforme já referido no capítulo anterior, funciona em Sergipe com o curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, pois, há alunos desse curso que são residentes em 

Japoatã. Assim, além do Programa Escola Ativa, que o secretário afirma ser o único 

programa de educação do Campo existente no município, há também o Projovem 

Campo-Saberes da Terra; a Escola Família Agrícola na metodologia da Alternância; e o 

PROCAMPO, com o curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

          Não existem propostas de formação continuada para os professores, mesmo para 

os que trabalham com o Programa Escola Ativa. Visto que, de acordo com o secretário, 

há somente uma técnica responsável para fazer a assessoria pedagógica das escolas e a 

mesma não dá conta de toda a rede municipal.  

Em entrevista, uma das professoras que atua em escola camponesa afirmou que 

solicitou da secretaria uma ajuda para pensar o planejamento das aulas e que 

provavelmente terá algum apoio nesse ano (2011). Porém, não há nada programado, 

somente uma promessa que poderá ou não ser atendida.  

De acordo com a referida professora, como ela trabalha com mais de um ano 

escolar na mesma turma, às vezes fica difícil pensar sozinha em metodologias que 

garantam a aprendizagem das crianças sem que aja prejuízo para elas. Desse modo, 

“seria de fundamental importância poder contar com o apoio pedagógico da secretaria” 

(PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE JAPOATÃ). 

          Outra questão que tanto o secretário quanto a professora enfatizaram, concerne à 

estrutura física das escolas. Em praticamente todos os municípios, a estrutura física 

delas apresentam condições precárias. São geralmente prédios velhos e improvisados 

que funcionam em condições extremamente inadequadas.  
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A professora de Japoatã afirmou em sua entrevista que ultimamente tem sido um 

grande desafio convencer alguns alunos e seus pais a permanecerem na escola, isso em 

consequência das condições nada estimulantes que o prédio da escola apresenta. Os 

argumentos estão cada vez menos convincentes porque a escola estadual que funciona 

no mesmo povoado passou por reforma recentemente e todos querem “migrar para lá, 

porque a escola do Estado está uma gracinha” (PROFESSORA DO POVOADO 

LADEIRAS). 

          O secretário não fez referência ao Plano Municipal de Educação, mas informou 

que praticamente todos os municípios se preparam para elaborá-lo. Além disso, em suas 

entrevistas, ele afirma que há a possibilidade de definição de uma política de Educação 

do Campo a partir desse documento. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ 

Em Aquidabã, além do secretário de educação, alguns professores das escolas do 

campo participaram da pesquisa concedendo entrevistas. A partir das falas de alguns 

docentes foi possível perceber que há uma atuação efetiva dos professores no sentido de 

exigir direitos profissionais e condições de trabalho, produzindo certa tensão entre os 

professores e a secretaria de educação.  

          O secretário admite que em termos de Educação do Campo em Aquidabã, o que 

existe é o programa Escola Ativa. E que ele próprio chegou a ter conhecimento sobre a 

discussão da Educação do Campo através da professora Margarete (professora da rede 

municipal de Aquidabã e aluna do curso Licenciatura em Educação do Campo), que o 

procurou buscando o apoio da secretaria para realizar um seminário de Educação do 

Campo no município.  

Dessa forma, percebe-se que não há ainda uma política implementada nem uma 

discussão sobre Educação do Campo em Aquidabã. O que há são algumas escolas na 

zona rural do município que trabalham com a educação regular aplicada nas escolas da 

sede. 

          As escolas localizadas na zona rural estão, de acordo com o secretário, em 

péssimas condições, funcionando de forma muito precária. Todas as escolas estão 

precisando de reforma na estrutura física, entretanto, o município não tem recursos para 
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reformá-las. Ele afirma, ainda, que foi feito um projeto de reformas, encaminhado ao 

Ministério da Educação (MEC), no ano anterior.  

O citado projeto foi elaborado numa ação conjunta com a Secretaria de 

Educação do Estado. O município o entregou no prazo, contando, inclusive, com 

comprovação de sua postagem no correio, entretanto, a Secretaria de Educação do 

Estado não enviou para o MEC. A surpresa para o município foi que o MEC não 

identificou nenhum arquivo de Aquidabã. 

Dada a circunstância, o MEC abriu novamente a possibilidade dos municípios 

solicitarem as adequações e reformas, agora sem intermédio da Secretaria de Educação 

do Estado. Os municípios têm até junho para enviar a realidade estrutural e pedagógica 

das escolas para pleitear recursos. 

          Para além das condições físicas precárias das escolas do campo enfatizadas pelo 

secretário, parece que as condições matérias são tão precárias quanto a estrutural. Em 

seus depoimentos, os professores afirmam faltar materiais básicos como giz para que 

possam desenvolver seu trabalho na sala de aula. Afirmaram que há laboratórios de 

informática que estão sendo destruídos sem serem utilizados 

“o que a escola disponibiliza para os professores é o velho giz e uma 
esponja de lavar pratos, daquelas que se compra no supermercado. Se 
o professor já anda meio cego do pó de giz e não quiser lavar prato no 
quadro ele vai e compra um apagador com dinheiro do seu bolso. 
Muitas vezes ainda falta giz na escola. Cartolina se o professor quiser 
não tem, não tem tesoura. Para uma escola que tem mais  de 400 
alunos quase 500 alunos aparece ao longo do ano 10 caixa daquela de 
12 lápis para atender uma clientela de quase 500 alunos. O livro 
didático que é somente um recurso, fazem uma escolha de péssima 
qualidade, e nem todos os alunos tem o livro didático mesmo péssimo 
seriam um suporte para eles, para a gente trabalhar ao menos a 
concepção de texto que é apresentado no livro, entretanto nem todos 
os alunos tem o livro. E temos um laboratório de informática que 
infelizmente está sendo comido pelas traças, porque já tem cerca de 
dois anos. Com muita briga foi retirado das caixas, está lá exposto, 
mas não funciona. Os alunos não têm acesso, apesar de se ter a 
internet na escola, mas não é utilizado. Não pode ser utilizado nem 
pelos professores nem pelos alunos. Esses computadores não 
funcionam. Segundo o secretário esses computadores estão com 
problemas e que precisava que a empresa de suporte mandasse um 
técnico para resolver o problema. Isso tem dois anos e até agora o 
técnico não apareceu, nem ele tem outra explicação a dá sobre essa 
situação. Os computadores já chegaram com problemas. Essa é a 
justificativa que ele utiliza para o não funcionamento dos 
computadores. O que sabemos é que os computadores nunca 
funcionaram então a gente fica meio assim: se nunca funcionaram 
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como é que já precisa de um técnico, né? É algo extremamente 
contraditório, mas, é essa a justificativa” (PROFESSOR DO 
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ). 

 

Quanto à questão metodológica, o secretário afirma que é feita pelos 

coordenadores que compõem a equipe da secretaria 

 “Eles fazem encontros e a gente sabe que o pessoal da Educação do 

Campo muitas vezes tem até um acompanhamento digamos assim, 

alguns locais, mais lento o acompanhamento do que o pessoal de 

outras escolas. É uma diversidade dentro do próprio campo. Agora a 

educação do campo mesmo, é uma coisa que vai se preciso ser revisto 

no município” (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE AQUIDABÃ). 

  

Afirmou também que o município faz formação continuada para os professores, 

promovendo encontros por localidades e que, em algumas modalidades, a exemplo da 

Educação Infantil, há encontros mensais, mas, não especificamente sobre a Educação do 

Campo. O que há na verdade é uma proposta única elaborada pelos coordenadores da 

secretaria e distribuída para todas as escolas da rede municipal para ser seguida ou 

adaptada. 

É sugerida uma proposta de trabalho para os professores e o professor pode 
flexibilizar aquilo ali ou seguir como está proposto. É a mesma proposta para 
as escolas da cidade, não há diferenciação. A única diferença é que é 
solicitado que cada proposta seja feita de acordo com a realidade da escola 
(SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ). 

 

A flexibilidade no plano de trabalho docente, afirmada pelo secretário, é 

questionada pelos professores que afirmam não ter autonomia para desenvolver algum 

projeto ou metodologia que contrarie o que foi orientado pela secretaria. As equipes 

gestoras das escolas dão prioridade à proposta que é encaminhada pela secretaria 

independente da realidade e dos problemas de aprendizagem que a escolas enfrentam, 

conforme depoimento de um professor de escola do campo em Aquidabã, 

“Eles priorizam muito, o que está posto no livro didático, e é de 
interesse da escola que continue essa politica. Isso traz grandes 
consequências para a escola. Nós temos um número grande de evasão, 
chega a 40 %. Uma escola governada por um diretor que foi apontado 
e defende os interesses da secretaria de educação. Ele está lá mais para 
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obedecer a própria secretaria e aos interesses burgueses de educação 
buscando diferenciar os ricos dos pobres, do que atender a clientela no 
que precisa em termos de educação. Quando nós procuramos 
desenvolver projetos que abordem a realidade do aluno fazendo um 
confronto entre a realidade e a língua. Mostrando para ele que a língua 
evolui, as diferenças entre as regiões, entre a linguagem que está no 
livro didático, a linguagem que ele vê na televisão, que ouve no rádio 
e que vê na comunidade. Os projetos não são bem aceitos nem bem 
vistos, encaram essa metodologia como enrolação, como se o 
professor não quisesse trabalhar essa ideia com os alunos. E uma coisa 
absurda, eu entro em confronto o tempo todo com a coordenação e a 
direção da escola. Eu entendo ser essa uma prática de educação que 
nós precisamos discutir, o aluno precisa conhecer o meio no qual está 
inserido e reconhecer outras linguagens e aprender a dominar sua 
linguagem nos meios em que ele puder participar. Eu entendo que é 
preciso, a direção e a coordenação não entende assim, gostaria que se 
ativesse ao livro didático. Não que nós não trabalhamos com os 
conteúdos formais apenas inserimos os conteúdos formais numa outra 
realidade, em outro contexto, de forma a direcionar para a realidade 
dos alunos” (PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA E 
REDAÇÃO).  

 

Outro ponto que destoa entre a fala do secretário e a dos professores, concerne à 

formação continuada. Para os professores da segunda fase do Ensino Fundamental (6º 

ao 9º ano), não há uma ação da secretaria no sentido de garantir que os professores 

continuem se qualificando, se atualizando. Consoante um dos professores do município, 

para a secretaria, a qualificação continuada dos docentes gera prejuízo para o município. 

“Formação continuada de professores nós não temos. O professor que 
quiser se qualificar tem que tirar do seu próprio bolso, deixar de 
usufruir de alguma coisa para fazer formação. Além do que fazer 
formação não é bem visto. O tempo que a gente sai para participar de 
um congresso durante o ano, de um seminário ou se inscrever e 
apresentar algum trabalho não é bem visto. Dizem: é um meio de 
enrolação de você não dá aula. Na visão deles é essa concepção, e isso 
vai refletir na escola onde poucos professores vão querer desenvolver 
algum projeto. Por outro lado, você sai, faz essa formação, se qualifica 
e não é reconhecido pelo município” (PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA E REDAÇÃO). 

 

Uma professora da primeira fase do Ensino Fundamental afirma que o município 

tem financiado a formação inicial como se fosse continuada. Frente ao exposto, a 

formação continuada dos professores do município de Aquidabã enfrenta grandes 

contradições. 

“Os professores (que trabalham no campo) não são dos povoados, 
grande parte dos professores vive na cidade, não tem formação para a 
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área que atua e a formação que recebe não é continuada. No município 
tem hoje implementada a Universidade do Vale do Acaraú-UVA, 
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA e a Universidade 
Tiradentes – UNIT, mas são cursos de pedagogia e licenciatura em 
história na maioria das vezes. E todas elas a distância. Uma delas é um 
caso gravíssimo. Os alunos - que são professores na sua grande 
maioria, não tem material, tem apenas um telão. Aparece uma tutora, 
põe um vídeo, e eles, de mês em mês fazem prova. Mas não tem 
recurso nenhum para estudar, entretanto tem que pagar. Entra uma 
contra partida do município oferecida as escolas da sede para que 
esses alunos estudem como se fosse uma formação continuada” 
(PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DAS SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL). 

 

O município de Aquidabã, conforme depoimento do secretário, enfrenta um 

problema delicado referente à quantidade de professores em relação à quantidade de 

alunos. O município realizou um concurso para professores e nomeou os(as) 

aprovados(as) de forma indiscriminada, sem obedecer a nenhum critério e sem 

planejamento prévio para detectar a necessidade do município.  

Esse fator tem gerado sérias consequências para a gestão da educação. A 

principal delas está relacionada à utilização dos recursos do FUNDEB que de acordo 

com o secretário 100% está comprometido com a folha de pagamento. A média no 

município é de 13 alunos para cada professor, uma situação inusitada em termos de 

política educacional. 

“O recurso do FUNDEB no município de Aquidabã só dá para pagar 
folha de pagamento dos professores e do pessoal de apoio. Até o ano 
passado quando implantou o piso a prefeitura tinha que entrar com 
uma parte dos recursos para complementar essas duas folhas. Então 
hoje o recurso do FUBED está atrelado a essas duas folhas. 100% dos 
recursos do FUNDEB são para pagamento da folha. Ano passado a 
folha dos professores chegava a 87%. A questão é que foi feito um 
concurso em 2002 e nomearam muitos professores. Temos um quadro 
atualmente de 290 professores que dá uma relação de 13 alunos por 
professor e todos efetivos porque fizeram concurso e foram nomeados 
legalmente” (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE AQUIDABÃ).  

 

O secretário disse que pretendia fazer uma proposta de nucleação da rede, e sabe 

que isso trará sérios problemas porque muitos professores irão ficar sem turma e isso é 

questão que o preocupa, entretanto, se conseguir os recursos para reformar as escolas, 

não terá como evitar porque irá formar escolas polos.  
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É interessante destacar que quando o secretário de educação de Aquidabã faz 

referência à nucleação, está se referindo à nucleação de toda a rede municipal de 

educação e não apenas, como tem sido comum, nuclear somente as escolas do campo. 

Uma parte da nucleação do campo já foi efetivada de acordo com a professora da 

educação infantil que participou desta pesquisa. Segundo ela, 

“Em relação a educação do campo no município de Aquidabã não 
tem. Não tem nenhum incentivo. Há oito anos houve nucleação nas 
escolas dos povoados. Foi pensado no primeiro momento para que a 
rede aumentasse o número de professores e assim recursos chegasse 
em maior quantidade. E daí foi dividido em quatro polos nos quais os 
alunos de povoados menores foram para povoados maiores e se 
aumentou o número de salas. Em alguns povoados como Pinhos 
Grande, chegou a construir quatro salas, ou seja, uma escola anexa a 
escola velha. Mas isso não resolveu” (PROFESSORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL).  

 

À exemplo de outros municípios, Aquidabã apresenta problemas e soluções 

semelhantes no tocante à educação oportunizada para a população camponesa, como 

aderir à programas que disponibilizam algum recurso financeiro para o município; bem 

como nuclear as escolas da zona rural para economizar recursos.  

Os secretários apresentam um perfil semelhante também em relação à 

compreensão da política pública que pode ser implementada pelo poder público em 

todas as esferas (municipal, estadual, federal) e/ou pela sociedade civil organizada. Se 

uma determinada ação política está implantada no município, independente de que 

âmbito da esfera pública que a coordena, ela faz parte da política (educacional nesse 

caso) do município.  

O gestor municipal deve ter conhecimento disso, porém, em Aquidabã, a 

exemplo do que acontece em Japoatã, o secretário começa sua entrevista afirmando que 

o que existe de Educação do Campo no seu município é somente o programa Escola 

Ativa, mesmo quando sabe da existência de professores do quadro municipal que são 

alunos do curso de Licenciatura em Educação do Campo, bem como sabe da existência 

de turmas do programa Projovem Campo-Saberes da Terra em escolas municipais da 

zona rural.  

Frente a esse contexto, percebe-se que os secretários apresentam total 

desconhecimento sobre, não somente a Educação do Campo, mas, principalmente, 

acerca da política educacional da qual é gestor. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA 

Em Umbaúba, a secretária de Educação da época afirmou que já havia iniciado 

um processo de discussão com os professores da rede municipal sobre a Educação do 

Campo. Essa discussão faz parte de um processo que culminará com a elaboração do 

Projeto Político Pedagógico das escolas nas quais terá que constar ações diferenciadas 

para as escolas do campo. 

No momento da entrevista, a secretária afirmou que ainda não havia nenhum 

programa ou ação mais específica nas escolas do campo. Ela apontou apenas  a 

existência de uma turma do Projovem Campo-Saberes da Terra, que funciona no 

povoado Matinha, mas, que a secretaria não acompanhou e não pode dizer como é.  

A secretária tem apenas conhecimento de que os professores do Projovem estão 

enfrentando dificuldades para compreender e aplicar a metodologia do programa. 

Acredita, pelo que viu num encontro do qual participou, que é um programa 

interessante, que vai trazer muita novidade e mudança na questão metodológica, mas, 

ainda não o conhece suficientemente para emitir qualquer opinião. 

Afirmou ainda que o programa Escola Ativa, que havia no município, enfrentava 

grande resistência por parte dos professores, e que por isso ela o descredenciou. 

Todavia, ela abdicando de sua postura devido a conversas com o representante do 

Comitê de Educação do Campo no Estado, que a convenceu a aderir novamente ao 

programa, e que, naquele momento, aguardava resposta do MEC. 

          A secretária afirma que observando os projetos pedagógicos das escolas do 

campo, e os planos de trabalho dos professores, não se percebe entre suas abordagens. 

Tanto a escola do campo como a da cidade trabalha a mesma metodologia com os 

mesmos conteúdos, com o mesmo currículo sem diferenciação nenhuma. No encontro 

que realizaram no ano anterior (2010), pensou-se a importância de incluir as questões 

trazidas pelas Diretrizes operacionais para as escolas do Campo, mas que está tudo 

ainda num estágio de diálogo inicial e que terão muito trabalho e muita resistência dos 

professores pela frente. 

          As escolas localizadas na zona rural do município de Umbaúba apresentam 

problemas estruturais semelhantes aos demais municípios pesquisados. De acordo com 
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a secretária, todas as escolas enfrentam dificuldades, umas estão em situação decadente, 

outras estão na média das escolas da sede do município. Alguns prédios escolares foram 

construídos de forma improvisada, aos poucos agregando salas de aula ao redor do 

prédio, o que atribuiu “uma forma estranha às escolas” e não garantiu a existência de 

outros espaços além das salas de aula. 

Dessa maneira, não há salas de leitura, bibliotecas nem quadras de esportes nas 

escolas do campo. Nessas escolas, os professores improvisam salas de leitura ou o 

“cantinho da leitura” dentro da própria sala de aula, mas são espaços inadequados para 

um ambiente de estudo: sem ventilação, sem iluminação adequada, piso precário, ou 

seja, um espaço pouco atrativo e confortável para introduzir as crianças no mundo da 

leitura.  

          Reformar ou construir uma escola não é tarefa simples, sobretudo, para o 

município que não tem muitos recursos segundo a secretária e que precisa contar com 

financiamento do Governo Federal. Quando em 2010, o MEC abriu edital para 

construção de escolas e o município entrava somente com o terreno a secretária 

planejou construir três escolas polos que resolveriam o problema estrutural das escolas 

no campo. Entretanto, a superinflação no preço da tarefa de terra no município 

impossibilitou que a secretaria levasse o projeto adiante. 

Nós fomos atrás de comprar o terreno, quase tivemos um enfarte! 
Uma tarefa de terra em Umbaúba custa entre cinco e oito mil reais. O 
dono do terreno pediu 30 mil reais numa tarefa, porque era para a 
prefeitura. Ele achou que era dinheiro dele, e não de todo mundo. E 
quando a secretaria de Educação do Estado nos avisou faltava dez dias 
para a gente comprar, apresentar o documento de posse e enviar, era 
somente isso porque o projeto está feito já no FNDE e nós perdemos. 
Perdemos porque não tínhamos 30 mil e porque eu acho também que 
não somos ladrões de nós mesmo. Porque eu vou pagar 30 mil em 
uma tarefa se no mercado custa entre cinco e oito mil? A própria 
prefeitura havia comprado à 300 metros do mesmo local por oito mil 
reais a tarefa para construir uma clinica. Ia comprar 15 dias depois por 
30 mil reais a tarefa? Nós perdemos por isso, aí eles abriram de novo e 
a gente colocou um monte de salas nas escolas que já temos. Aí 
quando estivemos em Brasília, eles disseram: tem gente que está 
pedindo escola demais para a quantidade de alunos. Mas no nosso 
caso é porque o que temos não serve. Se conseguíssemos essas escolas 
seria para substituir os atuais prédios que são catastróficos 
(SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
UMBAÚBA). 
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           A partir dessa fala da secretária é possível percebermos quantos desafios são 

necessários enfrentar para garantir um mínimo de qualidade na educação oferecida à 

população camponesa. Ainda de acordo com a secretária, há escolas nas quais não 

adianta mais consertar o telhado, pois, os problemas com as pingueiras continuam 

persistindo.  

O que poderia resolver a situação, segundo ela, seria construir três escolas de 

boa qualidade, pois, como o município é pequeno, as distancias de deslocamento das 

crianças seriam pequenas e, assim, os pais não se oporiam a garantiria uma educação de 

melhor qualidade para as crianças.  

Como não conseguiu comprar o terreno, a secretária tentou outra estratégia: 

aumentar a quantidade de construção das escolas já existentes em substituição ao 

conjunto de prédios precários. Isso demonstra que nem sempre as condições de 

precariedade da Educação do Campo estão ligadas ao descompromisso dos gestores 

educacionais, mas, podem ser resultado, também, da ausência de articulação entre as 

políticas públicas num país que não tem a educação da sua população, principalmente, a 

população da classe trabalhadora que precisa delas como prioridade nacional. 

          Outra situação destoante que aconteceu no município de Umbaúba é que todas as 

escolas foram contempladas com laboratório de informática através do programa do 

Governo Federal. Conhecedor das condições de precariedades nas quais as escolas do 

campo funcionam, o próprio MEC já faz exigências diferenciadas para instalação dos 

laboratórios nas escolas do campo e nas escolas da cidade em termos da estrutura física 

que cada escola deve ter. Entretanto, com os laboratórios das escolas do campo, em 

Umbaúba, ocorreu uma situação atípica. 

“Eles (o MEC) mandaram os equipamentos e para algumas escolas do 
campo eles mandam também a mobília. E não mandaram a mobília 
ainda. Nós entramos em contato para saber se poderíamos comprar. 
Disseram: não, aguarde. Aí é constrangedor porque você tem o 
equipamento na caixa, mas não pode abrir. Porque se abrir e tiver 
qualquer problema a empresa responsabiliza você por tudo. Nós 
queríamos comprar o móvel. Para as escolas da cidade a secretaria vai 
comprar. Já colocamos na relação. Mas para as escolas do campo eles 
mandam e estamos aguardando. A empresa veio aqui e queria instalar 
encima de cadeiras. Eu disse: não, não vou instalar computadores em 
cadeiras, pra perder os computadores. Então, no campo, só tem 
instalado nas escolas de Ensino Fundamental que atende do sexto ao 
nono ano. Mas as demais estão com os equipamentos nas caixas. É 
constrangedor viu saber que tem equipamentos nas caixas, e não estão 
instalados. Fui para um encontro em 2009 em Maceió e lá o pessoal 
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do MEC disse assim: as escolas da cidade tem que ter uma sala com 
sistema adequado para o laboratório. Nas escolas do campo você pode 
instalar o laboratório dentro de uma sala de aula comum. Aí temos que 
lidar com a resistência dos professores. Eles dizem: eu não aceito, 
porque eu não vou tomar conta desse equipamento. Os meninos vão 
quebrar” (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
UMBAÚBA). 

 

A ausência de uma política de formação continuada para os professores 

contribuem para essa resistência em relação à utilização dos equipamentos eletrônicos. 

A secretária afirma que alguns professores fizeram cursos do PROINFO (curso de 

informática básica, ofertado pela secretaria de educação do estado), mas que esses 

cursos não atendem às necessidades de formação dos professores para o uso dos 

computadores que os tornem seguros na utilização do laboratório. Então, nas escolas 

que já dispõe do laboratório, a utilização deixa a desejar.  

          A formação continuada tem acontecido pontualmente em eventos promovidos 

pela própria secretaria de educação, ou por eventuais participações de alguns 

professores em outros eventos externos. Acontece também nas horas de estudo, mas 

como há sérios problemas de espaço nas escolas para o funcionamento das horas de 

estudo foi concentrado tudo na secretaria de educação e somente o grupo de Educação 

Infantil tem tido continuidade e apresentado resultados interessantes.  

Os demais grupos não estão funcionando. Entretanto, é meta da secretaria 

construir um convênio com a universidade federal ou com alguma instituição de ensino 

particular, com vistas ao desenvolvimento de um projeto de formação continuada com 

todos os professores da rede municipal de Umbaúba.  

           No que tange à questão de aplicação dos recursos do FUNDEB no campo, de 

acordo com a secretária, os alunos do campo tem um custo maior do que os da cidade, 

no entanto, a secretaria tenta não diferenciar essa aplicação, até porque, a exemplo de 

outras realidades municipais, os recursos do FUNDEB são quase todos comprometidos 

com a folha de pagamento dos professores e servidores da educação. A única diferença 

é que o município paga um auxilio transporte para os professores que residem na cidade 

e que tem que se deslocar para os povoados para trabalhar. 

“Os alunos do campo acabam tendo um custo um pouquinho maior do 
que os da cidade e a gente não tem essa diferença não. Em termos de 
material eles já tem o que o PDE manda e o que a gente tem aqui, 
manda de acordo com a necessidade de lá, até porque nós não 
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compramos material com o recurso do FUNDEB, porque em torno de 
80% do FUNDEB é para pagar folha de pagamento de professor. 
Então fica a parte seguinte para os servidores de apoio e para o 
transporte escolar. O que a gente compra como material didático, de 
limpeza, é com o salario educação, o nosso FUNDEB é praticamente 
folha de pagamento e transporte escolar” (SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA). 

 

            Uma questão importante que o município enfrenta nas escolas do campo, é a 

baixa matricula. Segundo a secretária e algumas professoras de escolas municipais que 

participaram da pesquisa, “algumas comunidades são muito pequenas e não se 

renovam”. Portanto, já foram fechadas cinco escolas do campo. Uma delas tinha apenas 

sete alunos; outra tinha dezoito; e outra tinha vinte alunos.  

A escola que tinha sete alunos demandava despesa com: servente, porteiro e um 

professor. Na escola que tinha dezoito alunos havia três professores e uma servente. 

“Acabava sendo um professor com seis alunos assim distribuídos: dois da segunda 

(terceiro ano), dois da terceira (quarto ano) e, dois da quarta (quinto ano). E um 

professor com a pré-escola e a primeira (primeiro ano)” (SECRETÁRIA DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA).  

Nesse sentido, a nucleação foi necessária, mas ao mesmo tempo, garantiu que 

todos permanecessem no campo sem precisar se deslocar grandes distâncias, haja vista, 

segundo a secretária de educação, a meta do município é manter o homem do campo no 

próprio campo. 

“Eu sei que há uma politica de manutenção do homem do campo no 
campo, mas eu sei que da forma como nós fizemos não estimulamos 
vir para a cidade. A meta não era trazer pra cidade como não 
trouxemos. Nós distribuímos os 18 alunos em três escolas das 
comunidades mais próximas de acordo com o que os pais iam 
concordando. Nenhum veio para a cidade. Porque queremos que 
mantenha lá porque aqui nós já temos matricula de sobra durante o 
dia. Nosso problema é durante a noite aqui na cidade. Enquanto no 
campo em determinadas escolas não tem matricula durante o dia. E 
tem algumas que estão mais próximas como o Ibé que metade dos 
alunos vem estudar na cidade porque não querem ficar lá, porque tem 
a briga com as professoras, com a merendeira, com o vigilante, então 
quer vim pra cá. Tem uma escola lá com 50 alunos, mas tem uns 20 
que vem pra cidade porque não se dá bem com os funcionários da 
escola. Então pra você fazer a politica pública depende desses outros 
interesses que há por trás. Agora tem um problema no Pau amarelo, 
também tem 50 alunos do pré ao quinto ano. O que é que está 
acontecendo? Muitos alunos agora querem ir pra Matinha. Não 
querem mais ficar lá porque brigou com algum professor, ou então é a 
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briga da comunidade com a filha da servente, com as filhas de outros, 
ai agora não querem mais essa escola que é do lado deles. Eu digo: 
gente se vocês tirarem vai ficar inviável manter essa escola aqui. Mas 
aí não tem como convencer. Mas por enquanto a gente só fez a 
remoção do campo para o campo. Pra cidade só os do sexto ano em 
diante, porque a gente só tem ensino fundamental do sexto ano em 
diante no campo em quatro escolas. Mas também é comum ele ter 
sexto ao nono ano naquele povoado, mas ele quer vim estudar aqui 
porque aqui ele tem coisas que supostamente lá não tem. Ele tem o 
vídeo game, a praça que é ponto de encontro com os colegas que não 
tem lá. Então muitos moram lá, tem a escola lá, mas ele tem a opção 
de querer vim pra cá para ter o suposto lazer que lá não teria” 
(SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
UMBAÚBA). 

 

          Vários aspectos da política de Educação do Campo, relacionados à nucleação de 

escolas do campo, podem ser identificados nessa fala da secretária. Principalmente, 

quanto à manutenção dos alunos em escolas do próprio campo. Essa manutenção não é 

garantida pela compreensão dos gestores educacionais da necessidade de garantir às 

crianças convivência com suas raízes camponesas, mas, pela dificuldade de vagas nas 

escolas urbanas.  

Como as escolas urbanas estão funcionando no limite de sua capacidade é 

interessante manter os alunos do campo em suas comunidades. Evidencia-se também 

nos jovens a fragilidade da identidade camponesa que em nossa opinião deve-se muito 

ao trabalho de fortalecimento da identidade urbana que a escola faz.  

Apresentando a cidade como lugar dos sonhos, lugar dos que tem sucesso, que 

são considerados “alguém”, inclusive tornando o campo um lugar árido, e desprovido 

de qualquer acesso aos bens sociais, é que a juventude busca “modernidades” como a 

praça para os encontros, a lan house, entre outros.  

Outro ponto observado na fala da secretária, refere-se ao atendimento 

educacional que é garantido às crianças camponesas. A maioria das escolas atende 

apenas a Educação Infantil e primeira fase do Ensino Fundamental, obrigando as 

crianças a estudar na cidade mesmo que esse não seja o desejo de sua família, pois, não 

há como dá continuidade aos estudos na comunidade, a medida que não há escola 

sequer com o Ensino Fundamental completo. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE 

A realidade do município de Poço Verde no que diz respeito à Educação do 

Campo é diferente dos demais municípios. Durante alguns anos, o município contou 

com a assessoria pedagógica da RESAB para as escolas do campo e a questão do 

semiárido. Essa parceria foi muito importante para o município porque garantiu aos 

professores uma autonomia pedagógica muito interessante.  

Poço Verde, de acordo com um professor da rede municipal que atuou como 

coordenador da Educação do Campo, desenvolveu um trabalho de formação com os 

professores do campo que reflete até hoje nos alunos que estão concluindo o Ensino 

Fundamental. 

          O município o primeiro a implementar as Diretrizes que orientam para as escolas 

do campo. Todas as escolas tem conselho escolar, o que foi uma grande conquista para 

a educação municipal em Poço Verde. Foi experimentada uma proposta de livro 

didático específico que retratasse a realidade do semiárido, o que se configurou como 

uma relevante oportunidade que professores e alunos de Poço Verde tiveram de discutir 

sobre uma proposta de livro didático. “O livro não é perfeito, mas retrata de modo geral 

a realidade do município numa construção coletiva” (PROFESSOR DO MUNICÍPIO 

DE POÇO VERDE).  

          De acordo com a secretária de educação adjunta, 50% das escolas do município 

estão no campo, visto que são 26 unidades educativas, no total, 13 delas estão no 

campo. Atualmente a equipe da secretaria tenta dá continuidade ao trabalho pedagógico 

a partir do que o grupo aprendeu na parceria com a RESAB para orientar 

pedagogicamente as escolas. Entretanto a estratégia que a equipe técnica da secretaria 

tem adotado para o planejamento, segundo a secretária, é de apresentar uma proposta 

unificada para todas as escolas e cada uma vai adequando essa proposta a partir da sua 

realidade criando seu cronograma de eventos. 

Algumas escolas do campo têm coordenador, e este fica responsável por 

coordenar o planejamento. Já outras instituições solicitam orientação da equipe da 

secretaria se necessitar. Há, nesse caso, uma contradição entre o que a secretária afirma 

que está se constituindo a referência e a proposta que de fato leva até as escolas. Visto 

que se os professores vivenciaram um processo de construção de uma autonomia 
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pedagógica na qual eram protagonistas de suas propostas de trabalho docente, receber 

uma proposta pronta para adequar a realidade é na verdade abandonar todo o processo 

que foi construído com os professores.  

Nesse contexto, parece-nos haver uma quebra entre a construção anterior e a 

política atual, na medida em que apresenta proposta única para uma realidade tão 

diversa como é a educação, especificamente, a Educação do Campo. 

          A secretária afirmou que o município já discutiu sobre a possibilidade de 

implementar o calendário agrícola, entretanto, isso é muito difícil e não tão necessário 

de uns anos para cá, visto que com o programa Bolsa Família a frequência dos alunos 

nos períodos de plantio e colheita tem sido praticamente inalterada.  

Os alunos que trabalham atualmente são os jovens acima de 14 anos e estes já 

estão na Educação de Jovens e Adultos, visto que nas escolas do campo só há à noite 

Educação de Jovens e Adultos. Então, como não tem afetado a frequência dos alunos de 

forma significativa não há necessidade de mudar o calendário. 

          A secretaria está colocando em prática um projeto de nucleação das escolas do 

campo que segundo a secretária adjunta será elaborado com o devido planejamento, e 

consiste em remanejar os alunos de uma comunidade para outra quando a turma não 

atingir 25 alunos. 

“esse ano estamos com uma proposta de remanejamento por que 
temos que fechar as turmas com menos de 25 alunos. Nós temos no 
mínimo 10 alunos por professor e o mínimo hoje é 25 por professor. 
Então a gente tem que fazer esse remanejamento para isso nós temos 
que  estruturar as escolas fisicamente. E aí nós estamos aguardando do 
executivo. A secretaria em anos anteriores fechou escola sem 
planejamento esse ano nós temos um planejamento. Definimos 
critérios, fizemos reuniões. Os alunos não vem para a cidade ele 
permanece na localidade a gente não quer que ele perca a identidade 
dele de zona rural. Ele só vem para cidade se na zona rural não 
oferecer a série adequada ao seu nível. Então nosso sistema de 
nucleação hoje é por regionalização a gente pega alunos próximos na 
região e esse aluno vai ser transportado pra lá” (SECRETÁRIA 
ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE). 

 

            Os professores não têm a mesma compreensão da secretária em relação à 

nucleação. Um professor que participou desta pesquisa afirmou que um problema que 

prejudicou o trabalho que os professores do campo desenvolviam é a nucleação que, 

segundo ele, é feita sem critérios. 
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“Uma coisa que tem atrapalhado muito é o processo de fechamento, 
eles não tem definido um critério para fechar uma escola. Porque 
antes, nesse processo de construção do fazer pedagógico, de discussão 
da escola, nós conseguimos fazer com que as crianças do campo com 
necessidades especiais viessem para a escola e hoje pouco se 
considera essa questão. Um dos argumentos é que em Poço Verde tem 
uma escola a cada 10 km, e muitas foram feitas para atender ao 
fazendeiro da época então não tem a mínima estrutura, concordo, 
porém é a única estrutura organizada que existe na comunidade que 
recebe tudo. Desde a missa ao culto ao posto de saúde, ao PSF 
(Programa Saúde da Família) a tudo, porém na hora de fechar não se 
estabelece um critério para isso, não se leva em consideração nada. A 
única coisa que se considera é que tem que manter custo. Eu tenho 
dito que nós estamos trocando uma sala de aula por um carro velho. 
Veio ônibus escolares? Bacana mas não foi suficiente, continua com 
os mesmos ônibus velhos colocando crianças em risco 
constantemente. Isso sé tem aumentado cada vez mais porque não 
existe uma proposta de nucleação, todos falam, mas não existe uma 
proposta de nucleação. Quem está discutindo? É a universidade, o 
sindicato, os movimentos sociais? Ninguém. Então hoje o município 
tem diretrizes, mas vai na contra mão” (PROFESSOR DO 
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE). 

 

          Uma conquista que os professores destacam como importante para a autonomia 

das escolas foi a gestão democrática nelas. Essa conquista tem gerado outra postura dos 

gestores escolares em relação à gestão municipal. De acordo com relato de professores 

do campo é comum os diretores de escolas, diante das condições de sucateamento na 

qual muitas delas se encontram, procurar o ministério público para denunciar a gestão 

municipal, obrigando-o a garantir o mínimo de condições para o funcionamento das 

escolas do campo. 

          Para colocar em prática a nucleação planejada, a secretaria aguarda somente que a 

prefeitura reforme algumas escolas centrais, visto que a secretária não é gestora da pasta 

da educação e precisa que o prefeito autorize qualquer ação para a qual exija 

investimento financeiro. No tocante à aplicação dos recursos do FUNDEB, a secretária 

afirmou que mesmo não sendo gestora da pasta, há como acompanhar o investimento no 

campo. Foi realizado um levantamento no ano anterior que possibilitou verificar que em 

algumas situações o valor que falta em uma escola é coberto pela outra. 

Em parte dá para acompanhar a aplicação dos recursos sim. Nós 
fizemos um levantamento onde encontramos escola do campo que o 
valor que entra não dá para paga nem a professora, nem a merendeira , 
nem material. Aí tira de uma escola e coloca em outra escola. Fizemos 
esse levantamento ano passado. Isso por que tem poucos alunos na 
escola.  Mas por exemplo: uma escola na zona rural e outra na cidade,  
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ambas com 200 alunos. O gasto é equiparado, a gente consegue 
equiparar, por que o numero de professores na cidade é maior do que 
no campo aí equipara. Nas escolas maiores a gente consegue equiparar 
um pouco (SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE). 

 

          No que tange à formação continuada, a secretária afirmou que além da hora de 

estudo, os professores são estimulados a participar de eventos educacionais que a 

própria secretaria promove ou divulga, bem como incentiva aqueles que quiserem 

participar de outros eventos. Entretanto, tem sentido de pouco interesse por parte dos 

professores a busca de novas informações.  

Talvez, uma justificativa do “pouco interesse dos professores em participar de 

eventos de formação continuada”, seja por conta da forma como um processo que estava 

garantido resultados interessantes esteja sendo substituído por propostas homogêneas 

impostas, como parece ser o caso do município de Poço Verde, com a política de 

Educação do Campo que estava em pleno desenvolvimento. 

          Quanto aos programas de Educação do Campo existentes no município, há o 

Projovem Campo-Saberes da Terra, e o programa Escola Ativa, o qual é bastante 

rejeitado pelos professores. A rejeição dos professores ao programa Escola Ativa pode 

ser compreendida por conta da forma como o programa foi implantado no município.  

De acordo com os professores, eles tinham um trabalho pedagógico no qual 

detinham toda autonomia para produzir o processo educativo em parceria com a 

comunidade. A partir dos projetos desenvolvidos com a RESAB, e de forma abrupta 

todos foram obrigados a trabalhar com um programa que traz tudo pronto, cabendo aos 

professores apenas executá-lo. Essa situação tem gerado muito desconforto e resistência 

dos professores. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE PACATUBA 

Em Pacatuba, não há uma politica de Educação do Campo de acordo com o 

secretário de educação da época. Não foi realizado nenhum processo de discussão sobre 

esse assunto e o ensino que é trabalhado nas escolas do campo é o mesmo das escolas 

da sede do município. O município tem uma zona rural maior que a zona urbana, com 
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muitos povoados de difícil acesso. Esse fator, segundo o secretário, dificulta o trabalho 

da secretaria de educação no acompanhamento as escolas.  

Em Pacatuba há vários assentamentos de reforma agrária e o município já 

perdeu parte da matrícula desses assentamentos para o Estado. Em dois assentamentos, 

por exemplo, Nossa Senhora do Carmo e Santana dos Frades, o município não tem mais 

a matrícula. 

          A secretaria de educação do município não trabalha com nenhum programa de 

Educação do Campo, mas há turmas do Programa Projovem Campo-Saberes da Terra, 

coordenado pelo Estado tanto nos assentamentos como num dos povoados, com apoio 

do sindicato dos trabalhadores. Nesse povoado, alguns alunos do ensino regular pediram 

transferência para se matricular no programa porque são beneficiados com uma bolsa. 

Foi necessário, de acordo com o secretário, comunicar a situação ao coordenador do 

sindicato para tomar providências e não aceitar matrícula de alunos que frequentavam a 

escola regularmente.  

          O secretário afirmou que está aguardando uma convocação do Estado para 

participar de alguma orientação sobre as Diretrizes da Educação do campo, visto que o 

Estado já aprovou diretrizes específicas para essas escolas. Mas até o momento nada 

tinha sido socializado ainda. Então continuam trabalhando como sempre, o mesmo 

ensino para escolas da cidade e do campo.  

Além disso, afirma que será muito difícil trabalhar com os professores do 

município quando for implantar a Educação do Campo, pois, há uma maioria que já está 

em final de carreira e não se interessam mais pelas mudanças em potencial, adotando 

um ensino tradicional e rejeitando qualquer orientação da secretaria para mudar suas 

práticas. 

“A secretaria tem interesse, muito interesse, mas não temos essa 
formação. Tentamos fazer pela Plataforma Paulo Freire, se 
inscreveram vários professores do município, só que nenhum 
conseguiu porque não formou turma para a região que era Propriá. 
Então geralmente alguns estão fazendo por conta própria. A secretaria 
não oferece. Nós temos o momento do planejamento, temos encontros 
pedagógicos normais. Temos muita dificuldade, 50% dos nossos 
professores estão prestes a se aposentar. São aqueles professores 
considerados tradicionais que nunca quer mudar. Por mais 
conhecimento que se traga para ele não quer mudar. Se a coordenação 
pede um planejamento, só quer fazer do jeito deles, não segue as 
orientações das coordenações. Se pedir que assuma uma determinada 
turma, diz: não eu quero ensinar essa outra!!! Alguns professores 
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escolhe a turma pela facilidade e não pelo conhecimento que ele tem. 
Então é muito complicado ter uma proposta de formação continuada 
pela secretaria porque vai ter muita resistência” (SECRETÁRIO DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA). 

 

          O secretário afirmou ainda que além da resistência de alguns professores, a 

secretaria tem dificuldade de fazer um acompanhamento junto às escolas do campo, por 

conta de estrutura material que não dispõe, e a distância entre a sede e alguns povoados. 

Até uma simples assessoria pedagógica não pode ser feita sistematicamente.  

          As escolas do campo no município de Pacatuba apresentam uma estrutura física 

extremamente precária. Quase a totalidade delas funciona em prédios decadentes e 

improvisados há bastante tempo. De acordo com o secretário de educação do município, 

uma escola do campo funcionava numa garagem de trator. Esse prédio era cedido para o 

município, estava com muitas rachaduras nas paredes, e o banheiro não tinha portas. Em 

outra escola a situação encontrada pelo secretário foi a seguinte: 

Um prédio alugado ao município era uma casa que para entrar tinha 
que abaixar a cabeça para não topar no teto. A escola de uma sala 
estava caindo aos pedaços. Era um perigo para os alunos. Não havia 
outro prédio no povoado que pode trocar. Não tinha também como 
levar os alunos para o povoado mais perto porque não havia rodagem 
(estrada) entre os dois. Para chegar lá era necessário fazer um retorno 
de uns 40 km. Não teve outro jeito, tivemos que trazer os alunos para 
escola da cidade (secretário de educação do município de Pacatuba) 

 

          Outra escola com dezoito alunos funcionava num prédio do município que 

antigamente foi uma casa de farinha. Nela, os cômodos tinham em torno de um metro e 

meio e só havia uma sala que estava dividia em duas, e na qual uma turma ficava de 

costas para a outra. Não havia portas e na frente tinham vários viveiros de peixe.  

No período de chuva ninguém conseguia entrar na escola porque a água quase 

que a invadia. Essa situação foi a justificativa para começar um reordenamento da rede 

que, segundo o secretário, teve o fechamento de algumas escolas que apresentavam 

situação mais grave. A quantidade de alunos em cada escola também foi um critério 

para fechar escolas no município de Pacatuba.  

O secretário afirmou que na maioria delas conseguiu fazer um remanejamento 

entre as escolas do campo, mas, “houve casos que os alunos foram encaminhados para a 
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cidade mesmo porque era a alternativa mais viável para o município naquele momento” 

(SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PACATUBA). 

          Com um quadro de escolas com estrutura completamente decadente, conforme o 

secretário, não havia mais nada na escola além da sala de aula. Nesse sentido, não 

existia na maioria das escolas do campo nem sala de leitura, nem sala de vídeo. Os 

laboratórios de informática só tinham sido implantados nas escolas da cidade e ainda 

sem instalação, pois, o município enfrentava dificuldade para fazer a adaptação exigida 

pelo MEC nos espaços nos quais funcionariam os laboratórios. No período dessa 

pesquisa de campo nenhuma escola da zona rural tinha laboratório. 

          Em relação à aplicação dos recursos do FUNDEB, o secretário disse que como ele 

não é o gestor da pasta da educação, assim como a maioria dos secretários de educação 

municipais de Sergipe, ficava difícil acompanhar a aplicação dos recursos e muitas 

questões deveriam ser encaminhadas para o gestor, pois, ele não tinha como responder.  

Entretanto, ele afirmou que quase a totalidade dos recursos do FUNDEB é 

empenhada em folha de pagamento, e o que sobra para investimento é quase zero. 

Contudo, não há diferenciação de investimento nas escolas do campo. Afirmou que tudo 

que se faz para as escolas da sede do município é feito também para as escolas do 

campo. Afirmativa que pode ser contestada se, por exemplo, observarmos a questão dos 

laboratórios e salas de vídeo que só havia nas escolas da cidade. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA 

No município de Itabaiana, o secretário de Educação havia assumido o cargo a 

poucos dias e disse não ter ainda condições de falar sobre algumas questões da educação 

municipal, então, solicitou que a equipe que coordena o Programa Escola Ativa no 

município pudesse conceder a entrevista passando as informações sobre o programa, 

que segundo ele, é o único de Educação do Campo que o município tem. 

          A partir da fala das coordenadoras do programa Escola Ativa foi possível 

perceber que não há uma política, nem discussões acerca da Educação do Campo no 

município. As escolas da zona rural reproduzem o mesmo ensino das escolas da cidade. 

Com metodologias, currículo e material semelhante ou igual. As coordenadoras não 
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conseguiram dizer quantas escolas existem na zona rural, elas sabem apenas que há 

mais do que as quinze que elas acompanham. 

          São 15 escolas com turmas multisseriadas que trabalham o programa Escola 

Ativa. A secretaria, em parceria com a coordenação estadual do programa, presta 

assessoria pedagógica a essas 15 escolas. De acordo com as coordenadoras, o trabalho é 

basicamente de orientação em relação aos relatórios que as professoras precisam fazer e 

dúvidas sobre como trabalhar o material que o programa oferece. 

          As escolas que trabalham com o programa são, geralmente, escolas pequenas que 

tem entre uma e quatro salas de aula. São escolas com muito pouca estrutura física e 

carente de equipamentos e materiais. Na maioria delas, a professora acumula além de 

sua função o cargo de diretora da escola. 

De acordo com as coordenadoras do programa, essas escolas brevemente 

receberão o laboratório de informática, mesmo as que não tem sala apropriada, pois, 

para esses casos, há a possibilidade de instalar o laboratório em uma sala de aula 

regular. Portanto, todas as escolas do campo receberão o laboratório. O mesmo tem 

acontecido com a sala de leitura que funciona num canto dentro da sala de aula.  

As coordenadoras afirmavam que o programa Escola Ativa melhorou depois da 

última reformulação, mas não conseguiu dizer em que aspecto, afirmavam apenas “é, 

agora é mais discutido”(COORDENADORA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA EM 

ITABAIABA). 

          Consideramos que houve prejuízo na análise da Educação do município, pois, as 

pessoas que concederam entrevista não detinham informações sobre a educação do 

campo no município. Seu conhecimento estava limitado a um programa que 

acompanham. Mesmo compreendendo que não existe uma política estruturada ou em 

discussão sobre Educação do Campo no município, há informações sobre a educação 

que está sendo desenvolvida para a população camponesa que são importantes para esta 

análise e as quais não foram possíveis obter nesse município. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE MARUIM 

À exemplo da maioria dos municípios sergipanos, em Maruim também não 

existe uma política ou discussão de Educação do Campo. De acordo com a secretária de 
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educação, lá existem algumas escolas rurais, mas, o trabalho pedagógico é igual ao das 

escolas urbanas. A referência é a escola urbana, porque segundo ela, a “escola urbana 

sai na frente por conta das facilidades”. Entretanto, ela também afirma que há uma 

escola rural que tem desenvolvido um bom trabalho, além de ter também um número de 

alunos considerado bom para uma escola rural.  

Essa escola tem apresentado bons resultados nos últimos dois anos, segundo a 

secretária. As demais têm dificuldade de matrícula, visto que em alguns povoados não 

tem havido crescimento da população – fator que tem gerado estagnação ou diminuição 

da matrícula escolar. 

           Na questão das condições estruturais das escolas, a secretária afirmou que no 

geral estão em condições de funcionamento e que apenas duas merecem atenção 

especial, mas que as demais atendem às necessidades da comunidade. A maioria são 

escolas pequenas, visto que os povoados também tem um índice populacional pequeno 

e, geralmente, o tamanho da escola é definido pelo tamanho do povoado. 

“Bem na questão da estrutura temos uma escola no campo que é 
considerada urbana a: Ana Lobão. É uma das piores escolas que temos 
no município é preciso agir o mais rápido possível ali, principalmente 
porque aumentou o número de alunos na redondeza. Estamos 
trabalhando para que os alunos fiquem no bairro mesmo. Na verdade 
temos duas escolas que precisam ser olhadas com um olhar especial 
em termos de estrutura: a Ana Lobão considerada urbana e o Pau 
Ferro que é rural. O tamanho das escolas é de acordo com o número 
de alunos. Temos três escolas que tem menos de 50 alunos por conta 
disso não entra dinheiro direto na escola né?” (SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARUIM). 

 

          Mesmo considerando a necessidade de reformar as duas escolas, a secretária diz 

que o grande problema é a falta de recursos do município para isso, na medida em que o 

principal recurso da educação é o FUNDEB e ele já está comprometido com pagamento 

de salários dos profissionais da educação do município. 

          Sobre os equipamentos disponibilizados nas escolas do campo, a secretária 

afirmou que há salas de leitura, visto que desenvolvem um projeto de leitura com todas 

as escolas da rede. As escolas que tem o espaço físico muito reduzido, utilizam um 

cantinho dentro da própria sala de aula para montar o espaço de leitura. A secretária 

afirmou também que todas as escolas foram contempladas com laboratório de 
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informática. Os laboratórios ainda não chegaram nas escolas, mas todas irão receber. Os 

das escolas urbanas já estão funcionando.  

          As escolas do campo também não têm quadra de esportes. Por isso, para garantir 

as aulas recreativas e de educação física, usam-se espaços alternativos ou o pátio, 

quando a escola possui, ou, ainda, uma área externa que exista nas imediações da 

escola, ou mesmo os campos de futebol que existem em todos os povoados. 

           Não existe ainda em Maruim, de acordo com a secretária de educação, uma 

política ou proposta de formação continuada para os professores. A equipe técnica da 

secretaria tenta garantir um acompanhamento pedagógico as escolas, mas é ainda um 

trabalho de multiplicadores, visto que esse acompanhamento consiste na orientação 

pedagógica dos coordenadores da secretaria aos coordenadores das escolas.  

A secretária pretende implantar uma proposta de formação continuada para os 

professores que garanta ao menos dois momentos de formação durante o semestre, 

entretanto, no momento da entrevista, o que se tinha era uma intenção, não havendo 

nada de concreto. 

          Quanto à aplicação dos recursos do FUNDEB, a secretária demonstrou 

desconhecimento em relação à existência de uma diferenciação entre o custo aluno 

urbano e aluno campo. Reafirmou que esse recurso nem sempre é suficiente para pagar 

a folha de pagamento e que não acompanha diretamente sua aplicação. 

“O FUNDEB nós sabemos que 60% tem que ser utilizado para 
pagamento de professor né, mas o que tem sido feito aqui em Maruim 
é que paga-se a folha dos 60% e paga-se a folha daqueles profissionais 
que estão enquadrados nos 40%. Além disso, tem o MDE e as vezes o 
prefeito ainda utiliza recursos próprios. Não tenho conhecimento da 
existência de diferenciação entre o custo aluno urbano e aluno do 
campo. Mas de toda forma a matricula do campo é muito pequena e 
não cobre os custos” (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE MARUIM). 

 

          Os programas de Educação do Campo também não chegaram ainda no município 

de Maruim, a não ser a Escola Ativa que, de acordo com a secretária, está presente nas 

escolas rurais que tem turmas multisseriadas. A existência de classes multisseriadas é 

uma realidade de quase todas as escolas rurais do município por conta do baixo índice 

populacional. Em Maruim, as escolas do campo atendem somente até o 5º ano do 

Ensino Fundamental, a segunda fase do Ensino Fundamental é ofertada nas escolas da 
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sede do município, ou seja, os alunos do campo são obrigados a estudar na cidade ainda 

no Ensino Fundamental.  

  

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO UNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO 

Em Canindé do São Francisco, diferente do que acontece na maioria dos 

municípios sergipanos, já existe uma política de Educação do Campo sendo 

implementada. O município conta com uma rede de 22 escolas no total, sendo 18 no 

campo, ou seja, mais de 80% da rede está localizada fora do ambiente urbano. 

A grande maioria das escolas do campo está em assentamentos de reforma 

agrária. A gestão municipal da época criou um núcleo de Educação do Campo na 

secretaria de Educação que tem como função principal desenvolver um trabalho 

educativo com essas escolas. 

          A partir do trabalho do núcleo, o município conseguiu fazer a nucleação do 

campo sem fechar nenhuma escola. Nos dois primeiros anos de trabalho do núcleo, a 

equipe priorizou um trabalho de conquista e disseminação da proposta de educação do 

campo com professores e técnicos tanto da secretária como das escolas. A coordenadora 

do núcleo afirma que as escolas do Campo no município de Canindé são maioria em 

relação às escolas da zona urbana, tanto em número de escolas como em quantidade de 

alunos, por isso, não tem como não se constituir como referência educativa para o 

município. 

“O município de Canindé tem 22 escolas, destas, 18 estão no campo. 
A maioria das escolas do campo está nos assentamentos de reforma 
agrária. Atualmente o município tem cerca de 8 mil alunos e destes  5 
mil estão no campo. E mais ainda dos alunos que estudam na sede do 
município cerca de 30% são alunos que vem do campo.  Então essa 
educação não pode passar despercebida. Temos que romper a estrutura 
e pensar uma proposta especifica para o campo. Mas não é fácil não 
ainda estamos implementando porque é uma coisa que vai acontecer a 
longo tempo. É muito difícil romper a estrutura que temos hoje. Ainda 
há falta de entendimento do que é a educação do campo. Eles acham 
que pensar a educação do campo é simplesmente criar umas duas ou 
três disciplinas” (COORDENADORA DA EDUCAÇÃO DO 
CAMPO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO). 

 

  Durante o primeiro ano, o núcleo produziu uma proposta de Educação do Campo 

que pretendia desenvolver nas escolas a partir desse ano (2011). É uma proposta que 
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considera toda a particularidade do município, as questões específicas, principalmente, 

no que diz respeito à cultura camponesa que é muito forte.  

A coordenadora afirmou que o próximo passo a ser dado é organizar um grande 

seminário para apresentar a proposta para os professores e começar de fato a 

implementar a Educação do Campo na rede municipal.  

          Na discussão da Educação do Campo uma questão que tem gerado muita 

polêmica refere-se à proposta de implantação do calendário agrícola. Essa discussão não 

tem avançado muito, de acordo com a coordenadora, porque o sindicato dos professores 

(SINTESE) tem uma interpretação sobre o assunto que vai de encontro à ideia 

defendida pelos movimentos sociais do campo.  

Ainda segundo à coordenadora da Educação do Campo em Canindé, para o 

SINTESE, defender o calendário agrícola significa estimular o trabalho infantil. Para 

ela, aliar a discussão do calendário agrícola à questão do trabalho infantil sem 

considerar as questões culturais camponesas no que diz respeito à educação e ao 

trabalho, é muito superficial e equivocado.  Além de ser um desrespeito aos valores 

camponeses. 

“O SINTESE fica muito nessa de pensar só o professor e esquece de 
entender o aluno e o aluno do campo. Então estamos ainda nessa luta 
com o SINTESE de querer discutir o calendário que eles entendem 
que é pra forçar uma situação do trabalho infantil. E não é isso, não é 
por aí que passa a discussão do calendário. Tem que entender a 
particularidade do campo. Por exemplo, na época da chuva as estradas 
ficam intransitáveis, os ônibus que fazem o transporte escolar não são 
os melhores então muitas vezes quebra. Nós precisamos entender que 
os meninos do campo tem uma história diferenciada. É uma questão 
de valores. É ajudar na agricultura sim. Isso farte da cultura, tanto é 
que o governo federal investe na agricultura familiar. Então é uma 
questão de valores que precisa ser preservado. Nós não estamos aqui 
alimentando a questão do trabalho infantil, estamos preservando 
valores. O valor de ajudar, o valor de agregar o trabalho a educação, 
mas ainda tem esses equívocos” (COORDENADORA DA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO). 

 

          Outra questão que tem sido resolvida, graças ao trabalho do núcleo, diz respeito à 

estrutura física das escolas. A coordenadora afirmou que quando o núcleo foi criado as 

escolas do campo tinham uma estrutura muito precária. Muitas delas funcionavam em 

estruturas que a equipe apelidava de “Chiqueirinho”.   
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Atualmente, já se conseguiu garantir uma estrutura mínima para as escolas 

funcionarem. Em pouco mais de dois anos já foram construídas 14 salas de aulas. 

Reconhece-se que é necessário melhorar ainda mais, pois, todas as escolas funcionam 

com uma estrutura mínima básica. Das dezoito escolas do campo somente uma não tem 

o laboratório de informática. As escolas que foram construídas pelo INCRA receberam 

20 computadores e o MEC através do PROINFO mandou mais cinco computadores. 

Algumas têm sala de leitura ou um espaço que funciona como cantinho da leitura. 

          Não está funcionando ainda uma proposta de formação continuada para os 

professores. De acordo com a coordenadora, nos dois anos de trabalho, o núcleo 

investiu mais no convencimento dos professores e gestores municipais e, a partir de 

agora, procederá a ação, multiplicação e socialização das discussões.  

Um que se configurou como entrave para o trabalho com a formação continuada 

dos docentes é o fato de que a equipe que compõe o núcleo é muito pequena. Nesse 

contexto, espera-se que com a chegada de um novo membro à equipe, esse ano, se possa 

prestar uma assessoria mais efetiva às escolas. 

          Em Canindé há alguns dos programas de Educação do Campo. Uns não têm 

qualquer interferência ou apoio da secretaria de educação, a exemplo do Curso de 

Pedagogia da Terra, e da Licenciatura em Educação do Campo, que estão sob a 

coordenação da Universidade e dos movimentos sociais.  

Outros têm a interferência direta ou indireta da secretaria de educação do 

município, a exemplo do programa Escola Ativa e do Pro Jovem Campo-Saberes da 

Terra. Além dos programas de educação do campo, algumas escolas do campo em 

Canindé abrigam também os programas de correção de fluxo da secretaria estadual de 

educação – os programas Se Liga e Acelera. 

          Algumas questões relacionadas à aplicação do FUNDEB seriam respondidas pela 

secretária de educação, que teve um compromisso e não pôde conceder entrevista. 

Entretanto, foi possível perceber, a partir da entrevista com a responsável pela Educação 

do Campo no município de Canindé que, ao contrário dos demais municípios, lá eles já 

estão num nível de implementação de uma política de Educação do Campo que 

contempla muito do que está deliberado nas diretrizes educacionais para as escolas do 

campo. 
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Ainda que em nível inicial, em Canindé, a Educação do Campo já figura nas 

discussões dos professores quando tratam sobre o seu fazer pedagógico. Frente ao 

exposto, é possível afirmar que há um avanço em Canindé no tocante à existência de 

iniciativas políticas de Educação do Campo. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO 

No município de Poço Redondo já existe algumas ações no sentido de 

implementar uma politica de Educação do Campo. A exemplo do município de Poço 

Verde, Poço Redondo também teve assessoria da RESAB, e os técnicos da secretaria já 

se apropriaram de uma concepção concernente à educação, que refere-se ao semiárido 

como elemento fundamental no processo educativo.  

Uma característica da atual gestão do município de Poço Redondo, que ao passo 

em que contribui pode não ser percebida, é a existência de uma empresa que assessora 

várias secretarias municipais, inclusive, a de educação, e que muitas vezes as discussões 

e elaborações da política educativa fica restrita ao espaço da secretaria.  

É o caso do programa Escola Ativa, para o qual a secretaria afirma dar 

acompanhamento e orientação em termos pedagógicos, mas que segundo alguns 

professores, muitas vezes não sai do papel, pois na prática, adota-se o livro didático e o 

método de ensino-aprendizagem tradicional. Isso revela a fragilidade no 

acompanhamento da secretaria, que desconhece a adoção de perspectiva tradicional, 

quando ela deveria ser outra. 

“Em relação à Educação do Campo nós estamos começando um 
processo para estruturar as diretrizes municipais da educação do 
campo, visto que o Estado já definiu as diretrizes estaduais através do 
conselho estadual de educação. Então a gente está começando esse 
ano a trabalhar essa relação. A trabalhar também a relação da 
educação quilombola mesmo que seja responsabilidade do estado, 
como temos uma comunidade no nosso município, vamos desenvolver 
um trabalho de interação, de colaboração entre o estado e o município. 
Pretendemos fazer uma proposta diferenciada que abranja não 
somente as escolas que estão localizadas na zona rural mais que as 
temáticas transversalize as escolas da cidade também, visto que 
muitos dos alunos que estão na cidade são do campo” 
(REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO). 
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           A secretária afirmou em sua entrevista que pretende acabar com as turmas 

multisseriadas para garantir um ensino igual tanto para os alunos do campo como para 

os da cidade. Para tanto, ela pretende nuclear a rede, fechando escolas periféricas e 

encaminhando os alunos para escolas centrais. Pretende transformar três ou quatro 

escolas em uma. 

“O município é extenso, temos muita dificuldade. O ensino do campo 
é diferenciado porque o aluno é diferente do aluno da cidade. Nós 
procuramos dá o melhor. Aqui no município ainda existe aquele 
multisseriado que eu acho que prejudica e nós estamos pensando em 
acabar. Pensamos em fazer uma nucleação. Fazer uns núcleos para 
que essas escolas se juntem mais, se integre mais e acabe com esse 
multisseriado para que não exista diferença entre o campo e a sede. 
Para fazer a nucleação nós pegamos uma escola mais central, as 
adjacentes e junta três ou quatro escolas próximas aí dá um núcleo. Só 
que antes é necessário ampliar essa escola para receber esses alunos 
bem. Não é jogar do jeito que está a escola. Ai entra toda a educação. 
Da Educação Infantil ao Ensino Fundamental completo. Um critério é 
que a distância máxima para os alunos se deslocar seja de até 6 km. É 
necessário nuclear porque tem muita escola pingada com turmas 
multisseriadas porque não tem aluno para formar uma turma de 25 
alunos que é o mínimo que uma turma deve ter” (SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO). 

 

          Parece-nos que a política de Educação do Campo que o município está 

implementando destoa de alguns dos princípios previstos nas Diretrizes Operacionais 

para as Escolas do Campo, tanto na questão da busca por uma educação igualitária, 

como pela definição da quantidade de alunos para considerar uma turma. A igualdade 

prevista das Diretrizes operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo, no 

artigo 5º, refere-se ao acesso e sucesso, entretanto, garantindo a diversidade camponesa 

plenamente. 

Art. 5º as propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as 
diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente 
o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, 
contemplarão a diversidade do campo em todos os seus aspectos: 
sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia 
(CNE/CEB 1, 2002). 

 

  A quantidade de 25 alunos por turma é um critério que tem sido utilizado para 

formação de turmas nas escolas urbanas. Utilizar o mesmo critério para formar turmas 

na zona rural parece no mínimo, pouco adequado. Entretanto, o processo de nucleação 

no município começou em 2003. Conforme Vieira et al, 
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O processo de nucleação nas escolas do campo iniciou no ano de 2003 
em Poço Redondo/SE, que dista 185 km da capital sergipana. o 
fechamento das escolas do campo foi imposto para a comunidade rural 
com argumentos superficiais que não levaram em consideração as 
particularidades dos sujeitos do campo. Não foram considerados os 
significados sociais, políticos e econômicos na mudança campo-
cidade, bem como não houve discussão com as comunidades que 
tiveram suas escolas fechadas. Apenas procedeu-se pelo fechamento 
das escolas sem uma reflexão ou discussão acerca dos impactos que 
essa mudança causaria na comunidade do meio rural (VIEIRA et al, 
2012, p. 3). 

 

No tocante à distância que as crianças são obrigadas a percorrer, há contradição 

entre o que a secretária afirma e o que, no ano anterior a sua entrevista, nos informou a 

promotora, a qual afirma que 

O problema agora é que alguns desses alunos têm de se deslocar até 
30 km para assistir aula. Os pais desses alunos reclamaram, pois seus 
filhos necessitam ir a povoados distantes. Nós justificamos que essa é 
uma situação temporária. Nesse momento é preciso que eles estudem 
em uma escola que proporcione condições melhores (ANTUNES, 
2010, p.1). 

 

Na formação continuada dos professores também há divergências de opiniões. A 

secretária considera que um encontro semestral com os professores para elaborar o 

planejamento e eventuais visitas da equipe da secretária a algumas escolas caracteriza a 

formação continuada. Os professores, por sua vez, discordam afirmando que não existe 

formação e somente alguns eventos pontuais.  

Nesse ponto, especificamente, Poço Redondo converge com os demais 

municípios que, igualmente, não têm proposta de formação continuada implementada e 

nem em discussão. Em todos eles se considera os encontros pedagógicos do início de 

ano ou de semestre letivo como formação continuada dos professores. 

          No que tange à estrutura das escolas, a maioria tem somente duas salas de aula e a 

grande mudança ocorrerá nas escolas núcleo, onde se prevê uma ampliação de dez salas, 

garantindo, assim, condição para atender a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

completo.  

 “A maioria das escolas tem duas salas nessa proposta de nucleação 
estamos ampliando para que funcione manhã e tarde e possa atender a 
Educação Infantil o primeiro ano, segundo, todas as series, então vai 
ficar uma escola com umas dez salas senão não vai atingir. Então 
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nessas escolas vai ter espaço para a direção, cantina, um campinho, 
uma pequena quadra para as crianças brincar, tudo. Temos que colocar 
uma estrutura que valha a pena mudar. Sala de informática quase 
todas tem, menos no interior” (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO).  

 

Já no que concerne à biblioteca ou mesmo à sala de leitura, a secretária afirmou 

que elas não existem nas escolas do campo, e também não mencionou se haveria nas 

escolas núcleos. Somente na escola profissionalizante D. Jose Brandão de Castro, que 

funciona em parceira com o Estado, existe biblioteca, as demais instituições não 

dispõem de sala de leitura. 

          Na questão de aplicação dos recursos do FUDEB, a assessora afirmou que até o 

ano anterior não havia separação do valor do aluno do campo e da cidade, entretanto, a 

partir desse ano (2011), através do planejamento estratégico, a secretaria terá condições 

de acompanhar essa aplicação. 

A assessora afirmou ainda que um grande problema que o município tem 

enfrentado na Educação do Campo é a rotatividade dos professores que não querem 

trabalhar nas escolas do campo. Pretende-se, nesse sentido, criar um documento que 

comprometa os recém-nomeados do concurso a permanecer na escola onde forem 

lotados ao menos por um ano para ver se avança o processo com o projeto pedagógico 

da escola, e o plano anual de atividades. 

          No município de Poço Redondo estão presentes além do programa Escola Ativa, 

já referido, o Projovem Campo-Saberes da Terra; a Pedagogia da Terra; e o 

PROCAMPO, através do curso de Licenciatura em Educação do Campo.  

A assessora da secretaria afirma que pretende realizar uma conferência ainda 

esse ano (2011) com uma proposta mais delineada, mas tem consciência de que 

enfrentará resistência dos professores, devido à formação muito linear que receberam. 

Entretanto, ela acredita que a formação continuada pode ajudar a superar as resistências. 

          No que pese nossa compreensão em relação à dificuldade que determinados 

municípios enfrentam para lotar professores nas escolas do campo, sabemos que tal 

resistência se dá majoritariamente por conta das condições de trabalho precárias com as 

quais os professores são obrigados a conviver.  
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Aliado a esse aspecto, historicamente os professores são enviados para as 

escolas do campo como forma de castigo, punição por comportamentos políticos que 

contrariam os gestores de plantão. Nesse sentido, qualquer análise sobre a resistência 

dos professores em trabalhar nas escolas camponesas devem considerar esses e outros 

critérios que historicamente têm construído o campo como espaço desinteressante. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE CUMBE 

No município de Cumbe, o secretário de educação afirmou que não existe uma 

política de Educação do Campo sendo desenvolvida, mas sim alguns programas de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), e de Educação do Campo do Governo Federal. O 

secretário menciona alguns programas que estão funcionando em escolas dos povoados 

de Cumbe. 

Um deles é o Projovem Campo-Saberes da Terra, para o qual o município tem 

dificuldade de encontrar o profissional da área técnica, o que se configura como fator 

que tem dificultado o sucesso do programa no município. Mesmo assim pretende-se 

colocar uma turma do Saberes da Terra na escola da comunidade Quilombola que existe 

no município.  

Outro programa de Educação do Campo existente em Cumbe é o programa 

Escola Ativa que funciona nas turmas multisseriadas das escolas rurais. Há também 

alunos do PROCAMPO através do curso de Licenciatura em Educação do Campo no 

município, contudo, esse programa não é reconhecido pelo secretário enquanto 

programa do município, visto que a secretaria não exerce nenhuma parceria ou 

colaboração. 

Algumas escolas têm ainda o Mova Brasil (Programa de Alfabetização de 

Jovens e Adultos), e o Sergipe Alfabetizado, que é também um programa de 

alfabetização para adultos e jovens, coordenado pela secretaria de educação do Estado. 

O programa Sergipe Alfabetizado foi alvo de algumas críticas do secretário, o qual 

afirmou estar enfrentando alguns problemas com os alfabetizadores, todos vinculados à 

secretaria de educação do Estado, bem como afirmou que alguns alunos já alfabetizados 

insistem em permanecer no programa para não perder a bolsa que recebem. 

“A minha proposta é pegar esses alunos que fizeram o Sergipe 
alfabetizado e colocar na EJA das escolas dos povoados do município. 
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Dá continuidade aos estudos deles, mas encontramos ainda resistência 
do educador e do aluno porque ele precisa dessa bolsa. Aí fica 
segurando os alunos lá mesmo que tenha se alfabetizado” 
(SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUMBE). 

 

Afirmativa semelhante foi feita pela secretária de educação do município de 

Umbaúba em relação à retenção dos alunos do Sergipe Alfabetizado. Parece-nos que a 

maior preocupação não está em garantir ao cidadão o direito à alfabetização, mas, em 

continuar com alunos para manter a turma e garantir o recebimento da bolsa.  

Se olharmos para essa questão a partir da política pública podemos concluir que 

a mesma não está cumprindo com os objetivos para os quais foi criada: a erradicação do 

analfabetismo jovem e adulto, haja vista o aluno permanecer no programa mesmo 

quando já está alfabetizado, enquanto outros jovens e adultos analfabetos permanecem 

fora de qualquer processo de alfabetização. 

          O município de Cumbe conta com uma rede escolar composta por 11 escolas, 

sendo 9 na zona rural, e 2 na sede do município. Das 9 escolas da zona rural, 3 estão 

fechadas por falta de alunos. O secretário afirmou que atualmente um dos maiores 

problemas da educação municipal de Cumbe é a baixa matrícula, e que as 3 escolas não 

tinham alunos o suficiente para continuar funcionando.  

Então, o município colocou transporte e matriculou os alunos dessas escolas 

num povoado maior que fica próximo das comunidades onde os alunos residem. De 

acordo com o secretário, a secretaria de educação faz tudo que é possível para o aluno 

do campo permanecer no campo, somente quando eles ingressam na segunda fase do 

Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) é que são encaminhados para escolas localizadas 

na sede do município porque não há nos povoados nenhuma escola que atenda ao 

Ensino Fundamental completo.  

Ou seja, todos os alunos do campo do município de Cumbe estudam na cidade a 

não ser que encerre a vida escolar na primeira fase do Ensino Fundamental, visto que se 

decidirem dar continuidade aos estudos, são obrigados a estudar na cidade. 

          Quanto à baixa matrícula, o secretário informou que tem tentado remediar a 

situação dialogando com o pessoal da secretaria de educação do Estado, mas que não 

tem tido sucesso, pois, a proposta dele gera perda de matrícula para o Estado.  
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Essa questão da baixa de matrículas cria dificuldade para o município em todos 

os aspectos da educação, pois, quando há poucos alunos, recebe-se um percentual de 

recursos que não atende sequer às necessidades básicas da rede de ensino. O FUNDEB, 

por exemplo, de acordo com o secretário, tem sido um problema ao invés de solução 

para o município, visto que “o valor que Cumbe recebe é irrisório para a demanda do 

município”, que não conseguiu sequer pagar os dois terços do piso profissional dos 

professores que a lei exige. 

Mesmo já tendo concluído o estudo de projeção e impacto, o município não 

consegue pagar o piso dos professores porque está com dificuldades financeiras, sendo 

40% do FUNDEB, dessa forma, utilizados para pagamento dos docentes da rede 

municipal.  

“Nós estamos assim, posso dizer, em atrito com a secretaria de estado 
porque o Estado oferece a mesma modalidade que o município 
oferece, ou seja, o fundamental menor (1º ao 5º). Estamos pleiteando, 
a partir de muitas conversas eles passarem esses alunos pra nós. Até 
porque não tivemos condição de integralizar o piso, porque recebemos 
do FUNDEB uma quantia irrisória para o quadro de funcionários que 
temos. Estamos com dois terços para pagamento de professor, com os 
estudos prontos para integralização, porem estamos com dificuldade 
financeira. Não temos alunos e o Estado não quer passar esses alunos 
para nós. Embora o Estado esteja contratando pedagogos, porque eles 
não têm um quadro de pedagogos. Então faz contrato, paga professor 
embora nós tenhamos esse professor em quantidade no município e 
poderíamos muito bem atender a contento esses alunos. Mas até agora 
só encontramos resistência. A minha proposta é que o estado invista 
mais no Ensino Médio e no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano  e 
deixe o fundamental menor(do 1º ao 5º ano)  para o município. Na 
verdade o estado não tem boa vontade de ceder para o município. O 
estado só tem interesse em ajudar o município quando vê que a coisa 
não é boa para ele. Os prefeitos e os secretários que façam suas 
mágicas para não entrar numa bola de neve. Eu acho que a educação 
deve ser trabalhada em parceira, um ajudando ao outro” 
(SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUMBE). 

 

          O desabafo do secretário nos alerta para a forma como a política pública é tratada 

por nossos gestores. Quase sempre o tratamento dispensado é o mesmo da política 

privada dos gestores em exercício. Não se considera a melhoria da qualidade da política, 

nem se atende a contento a maioria dos que dela necessitam, mas a autoria de quem está 

à frente tomando as decisões.  
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Agem como se a política pública fosse resultado de criação particular do gestor e 

não resultado de demandas sociais coletivas. Não podemos desconsiderar também o que 

levou os municípios a enfrentarem atualmente o problema da “super” folha de 

pagamento dos professores, certamente não é por conta de altos salários que os 

municípios pagam a estes profissionais, mas por outros fatores mais estruturais, como o 

barateamento do custo aluno, a isenção fiscal, a política da amizade, entre outros pontos 

que dificultam o aumento de receita dos municípios. Tratando-se de Sergipe, por 

exemplo, alguns dos municípios não têm receitas próprias e sobrevivem das 

complementações do Estado e do Governo Federal. 

          Cumbe é um município que tem a sua rede de escolas majoritariamente no 

campo, todavia, como não existe política de Educação do Campo, não existe 

diferenciação entre o ensino que é ministrado no campo ou na cidade. O secretário disse 

que todas as escolas trabalham a mesma metodologia e o mesmo currículo.  

A única diferença nessa questão é que as escolas que tem o programa Escola 

Ativa trabalham com a metodologia do programa, no mais é tudo igual. Sob nossa 

perspectiva, o ideal seria que a maioria fosse referência para a minoria, mesmo que não 

adotasse a concepção de educação do Campo definida nas diretrizes, mas que adotassem 

as mesmas metodologias, tomando-se o campo como referência. Porém, o que temos 

constatado é exatamente o oposto disso, ou seja, a minoria continua sendo a referência e 

apontando os cominhos para todos. Não é diferente no município de Cumbe. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS 

O município de Carmópolis tem somente um povoado. Nesse povoado há quatro 

escolas do município, todas elas bem estruturadas para atender a comunidade. Há, de 

acordo com a secretária adjunta, sala de leitura, sala de vídeo e laboratório de 

informática em todas as escolas do povoado. Apenas uma escola ainda não tem quadra 

de esportes, mas já está planejada a construção da quadra para breve.  

          Em Carmópolis não há nenhum programa de Educação do Campo nem há 

também uma preocupação da secretaria de educação em trabalhar alguma especificidade 

com as escolas do único povoado do município. De acordo com a secretária adjunta, 

esse povoado está muito mais urbano do que a realidade camponesa e já não existe na 

vida das pessoas uma identidade com o campo. Portanto, na sala de aula não faz sentido 
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trabalhar uma metodologia diferenciada na medida em que ela não condiz com a 

realidade da população que lá reside. 

“A maioria dos pais dos alunos trabalha na prefeitura ou na cidade. A 
metodologia é a do livro didático como na cidade. Não direciona para 
a especificidade. Na verdade é uma comunidade camponesa, mas que 
não tem uma vida camponesa. A atividade econômica não é mais a 
agricultura nem a pecuária ou coisa do gênero” (SECRETÁRIA 
ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS). 

 

           A partir do depoimento da secretária podemos considerar que não existe 

nenhuma ação e que não há intenção por parte da secretaria de educação de implementar 

uma política de Educação do Campo no município, porque parece não haver 

necessidade disso. Entretanto, a secretária afirmou que no processo de construção do 

Plano Municipal de Educação pretende-se contemplar a Educação do Campo por conta 

de outros grupos tradicionais que existe no município (comunidade de pescadores), que 

merecem uma atenção especial da secretaria de educação. 

No tocante à aplicação dos recursos do FUNDEB, a secretária disse que a 

secretaria não é gestora da pasta e que não gerencia os recursos, portanto, não 

acompanha sua aplicação, nesse sentido, não tem condições de responder nada 

relacionado à aplicação de recursos financeiros. E que qualquer questão sobre esse 

assunto deveria ser encaminha ao setor financeiro da prefeitura. 

          No que concerne à formação continuada dos professores, a secretária afirmou que 

existe na secretaria, por parte das equipes pedagógicas, um acompanhamento 

sistemático junto as escolas, tentando apoiar os professores no que é possível para 

desenvolver um bom trabalho. Eventualmente, além do acompanhamento realiza-se 

também alguns encontros pedagógicos, que se configuram como única experiência de 

formação continuada no município. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE SIRIRI 

Em Siriri, a maioria das escolas do campo trabalha com o programa Escola 

Ativa. São oito escolas em oito povoados. As turmas que não estão no Programa Escola 

Ativa estão no projeto Alfa e Beto (projeto de alfabetização para crianças até os sete 

anos de idade.). De acordo com a secretária, além desses dois projetos há apenas duas 
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turmas de 5º ano do Ensino Fundamental de ensino regular no campo. Estas duas turmas 

utilizam o mesmo livro didático das escolas da sede do município e a mesma 

metodologia. 

          No campo, o município oferece somente a Educação Infantil e a primeira fase do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), portanto, os alunos iniciam seus estudos no campo, 

mas deverão posteriormente migrar para a cidade para concluir o Ensino Fundamental.  

De acordo a secretária, muitos pais de alunos do campo reivindicam que seus 

filhos estudem na cidade desde o 1º ano do Ensino Fundamental, principalmente, 

quando já tem algum irmão estudando na cidade. Ela não vê problema nisso visto que 

essa criança virá para a sede de qualquer jeito e não há problemas de vagas nas escolas 

do município.  

Nesse sentido, é comum em Siriri as crianças do campo estudarem nas escolas 

da sede desde o início do Ensino Fundamental. 

“O ensino é diferenciado em parte porque tem que atender a 
necessidade do aluno naquele momento, mas ele não será aluno do 
campo sempre, vai ter um momento que ele virá para a cidade e 
precisa conhecer essa realidade também.  Nossas oito escolas do 
campo atendem apenas a Educação Infantil e o 5º ano do Ensino 
Fundamental. A partir do 6º ano os alunos tem que vim para a cidade. 
Muitos pais que já tem filho estudando na cidade exige que seu filho 
estude em escolas da cidade já a partir do 1º ano. Nós temos que 
respeitar a vontade dos pais. E como não temos problema de vagas 
inclusive aqui nas escolas da sede, não vemos problema em atender a 
solicitação dos pais” (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SIRIRI). 

 

          As escolas do campo são todas muito pequenas, de acordo com a secretária, a 

média no tamanho da escola é de três salas de aula. E as salas são praticamente o único 

espaço existente nessas escolas. Não há sala para diretoria ou secretaria, biblioteca, ou 

laboratório de informática, e as salas de leitura nas escolas que trabalham com o 

programa Escola Ativa, funcionam dentro da própria sala de aula – é o cantinho de 

leitura.  

A secretária afirma que para mudar essa realidade estrutural das escolas do 

campo em Siriri seria necessário fazer uma reforma em todas elas ampliando o espaço 

físico, contudo, para isso seria preciso dispor de recursos financeiros que o município 

não tem.  
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Não é possível contar com os recursos do FUNDEB porque eles já estão 

comprometidos com o pagamento de pessoal, e não há outra fonte de recurso no 

município que possa ser utilizada para as reformas das escolas. A única possibilidade 

que a secretária afirma vislumbrar é se um projeto que está sendo enviado para o 

governo federal for aprovado, pois nesse projeto, a secretaria solicita além dos 

laboratórios de informática, laboratório de ciências e a reforma das escolas do campo. 

           No tocante à nucleação de escolas do campo, a secretária disse que o sindicato 

fez uma proposta quando ainda discutiam sobre a integralização do piso dos 

professores. Mas ela não concordou porque acredita que a despesa será maior com 

transporte de alunos e de professores. Portanto, enquanto tiver aluno, mesmo que 

poucos e em escolas em condições estruturais muito difíceis, ela pretende manter a 

escola aberta. Na verdade, a postura da secretária de não nuclear não está ligada a 

nenhuma concepção de educação ou de respeito a uma diversidade camponesa, mas 

única e exclusivamente pela questão financeira, a exemplo dos demais secretários 

municipais. 

          Quanto ao acompanhamento da aplicação do recurso do FUNDEB, ela afirmou 

que não acompanha, mas sabe que 100% dos recursos são utilizados para pagamento de 

salários e ainda não é suficiente. Disse ainda que não faz distinção entre os 

beneficiamentos das escolas do campo e da cidade, mas acredita que o custo do aluno 

do campo é maior do que o da cidade. 

“Olhe não acompanho se gasta mais com aluno do campo ou da 
cidade. Eu imagino que o aluno do campo tem um custo maior, porque 
lá tem menos alunos, no entanto tem gasto com: professor, servente, 
merendeira como nas escolas da cidade. Só que na cidade temos 25 
alunos em cada sala numa escola com oito turmas, por exemplo, no 
campo temos dez, quatorze em uma sala numa escola de duas turmas. 
Mas tratamos todos indistintamente tudo que as escolas querem fazer 
tanto da cidade como do campo se a secretaria puder faz igual” 
(SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SIRIRI). 

 

          A formação continuada para os professores é outra questão que ainda não existe 

no município, mesmo já estando garantido no plano de carreira docente, um dos únicos 

instrumentos que garante ao professor continuar se atualizando, que são as horas de 

estudo, não estão acontecendo.  
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A secretaria afirmou que essa questão será motivo de um novo enfrentamento 

entre ela e os professores. Disse, ainda, que haverá muita resistência dos professores em 

aderir a hora de estudo porque o quadro docente apresenta uma realidade bem 

complexa, principalmente, os professores que trabalham nas escolas do campo. Ela 

afirma que “os professores daqui geralmente são professores da rede municipal, da rede 

estadual e não moram aqui no município” (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE SIRIRI). 

Nesse sentido, há a atuação de profissionais que não estabelecem laços com a 

comunidade na qual está trabalhando e na primeira oportunidade sai da escola. Nessas 

escolas há grande dificuldade até para iniciar um processo de construção do projeto 

pedagógico da escola.  

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE SALGADO 

No município de Salgado não foi possível entrevistar a secretária de educação da 

época. A pesquisa nesse município contou somente com depoimentos de alguns 

professores que trabalham em escolas do campo. Por não ter entrevistado a secretária, 

algumas informações como a quantidade de escolas do campo, o acompanhamento da 

aplicação dos recursos do FUNDEB e os programas de Educação do Campo que estão 

no município não foram conseguidas com recisão, visto que os professores não 

detinham essas informações. 

            Para os docentes desse município não existe em Salgado uma política de 

Educação do Campo. Um professor afirmou que para que houvesse de fato uma política 

de Educação do Campo era necessário mudar uma estrutura complexa que existe 

atualmente. De acordo com o professor 

“Mexer na estrutura de educação do Campo é se criar formas de 
manter as pessoas no campo para ser ter educação do campo. E o que 
a gente percebe é que cada vez mais o esvaziamento da zona rural dos 
municípios. Veja como é a politica para o campo: o município de 
Salgado, por exemplo, é um município pequeno, mas recebeu do 
programa Minha Casa Minha Vida mais de trezentas casas populares. 
E na cidade não havia toda essa quantidade de pessoas sem casa. 
Então as pessoas que estão morando hoje nessas casas são pessoas que 
vieram da zona rural e se instalaram na cidade. Então houve um 
esvaziamento do campo” (PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE 
SALGADO).  
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A situação de esvaziamento do campo apontada pelo professor traz 

consequência imediatamente para a sala de aula como a redução drástica no número de 

alunos, que é a mais evidente entre as consequências. Em relação às dificuldades para 

trabalhar nas escolas do campo a lista é bem maior. O problema mais enfatizado pelos 

docentes é a falta de condições materiais nas escolas. De acordo com eles o atendimento 

às escolas do campo é muito vagaroso, tudo demora muito para chegar à escola e 

quando chega nem sempre está pronto para ser utilizado. 

“Veja bem, aqui na escola tem uma máquina copiadora, mas a escola 

não tem condições de manter ela funcionando para toda a necessidade 

da escola sabe? Aí só é utilizada para copiar documentos da escola e 

provas. Para as atividades extras não pode. Mas que tem máquina tem! 

Em relação ao computador a escola já foi contemplada, mas não 

vieram instalar ainda e é uma dificuldade, no campo é tudo mais 

difícil. É tudo vagaroso” (PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE 

SALGADO). 

 

          A fala da professora evidencia o que em outros municípios alguns secretários de 

educação já destacava, sobretudo, em relação à morosidade para entrega e instalação 

dos equipamentos tecnológicos nas escolas do campo. Essa situação revela, na nossa 

compreensão a inexistência de política pública ou a não priorização dessas políticas.  

No exemplo que a professora destaca da máquina copiadora fica evidente de que 

muitas vezes há equipamento na escola, mas que a manutenção dele fica restrita à 

escola. Esta, por seu turno, não possui autonomia financeira para garantir a manutenção 

dos equipamentos. Ainda no que tange à estrutura das escolas do município, diz um 

professor: 

“E o sistema de ensino lá tinha até 2008 somente escolas do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental. A partir de 2008 foram criadas três 
escolas regionais nas quais oferece do 6º ao 9º ano. Os alunos dos 
povoados vizinhos vão para essas escolas e estudam até o 9º ano. Mas 
a estrutura da escola não foi alterada. A escola onde estou fazendo 
meu estágio tinha quatro salas de aula e hoje tem cinco, mas porque 
uma sala foi dividida em duas e isso foi a única coisa que fizeram para 
aumentar uma escola que antes atendia até o 5º ano e agora atende da 
pré escola até o 9º ano. Aí fica uma situação que a pratica pedagógica 
fica dificultada por outras coisas e ainda pela estrutura física da escola 
que não oferece condição de trabalho. Então eu acho que para que se 
possa mudar isso tem que mudar toda a estrutura de permanência do 
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camponês na zona rural e de toda a estrutura da educação. Isso passa 
pelo uso dos recursos corretamente, passa por uma vontade politica da 
administração querer fazer as coisas corretamente para realmente 
mudar essa estrutura e não apenas está criando deposito de crianças 
que é o que se torna essas escolas regionais quando elas sequer tem 
suas estruturas aumentadas” (PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE 
SALGADO).  

 

E continua: 

“E outro ponto importante que pode mudar essa situação é a luta dos 
professores por condições de trabalho e pela melhoria da educação do 
seu município. Porque o que eu observo diante dessa realidade em 
Salgado é que a classe politica não tem interesse nenhum, nem que 
está no poder ou quem está querendo chegar ou retornar agora, de 
mudar essa estrutura, até porque a partir do momento que  mudar essa 
estrutura vai se criar pessoas que tenham independência financeira, 
intelectual, que pense e que queira algo melhor para sua vida, seus 
filhos sua comunidade. Ai essa classe que não tem nada a oferecer vai 
ficar de lado, por isso eles não tem nenhum interesse. Se os 
professores, os pais de alunos e os próprios alunos não reagir não vai 
mudar esse sistema” (PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE 
SALGADO). 

  

          É evidente, na fala do professor, a ausência de uma politica de Educação do 

Campo comprometida com a população camponesa nesse município. Evidencia-se, 

ainda, que as ações estatais implementadas nas escolas do campo não objetivam 

melhorar a qualidade dessa educação, tampouco está preocupada com a construção ou 

fortalecimento das raízes culturais camponesas das crianças.  

Há também a morosidade das ações no que diz respeito à estrutura física das 

escolas. Algumas professoras disseram que a escola na qual trabalham precisaria de 

uma ampliação para atender bem aos alunos que nela já estudam e para receber outros 

alunos, que nela queiram ingressar, visto que é uma escola localizada numa área que 

congrega outras comunidades do campo e que ao invés dos alunos do 6º ano irem para a 

cidade, ficariam lá já que é mais perto de suas residências, não precisando, dessa forma, 

saírem do campo, na medida em que a escola atenderia a todo o Ensino Fundamental. 

Porém, não há um feedback da secretaria no sentido de garantir essa demanda da escola. 

  Quanto à formação continuada dos professores, as docentes afirmam que no 

município de Salgado não existe nenhuma proposta da secretaria de educação para 

garantir que os professores continuem se qualificando. Não há uma assessoria 
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pedagógica às escolas, e o que fazem em termos de elaborar e desenvolver algum 

projeto ou planejamento, elas fazem por conta própria junto com a direção da escola, 

que mostra-se sempre comprometida, sem contudo, contarem com o apoio pedagógico 

da secretaria de educação. 

          Quando perguntados sobre a educação que desenvolvem, e as metodologias que 

utilizavam, os docentes afirmaram que têm cuidado em trazer a realidade camponesa 

para a sala de aula, que não ficam somente nessa realidade, mas que ampliam para que 

os alunos conheçam outras realidades diferentes daquela na qual convivem. Em 

contrapartida, o instrumento principal de suas práticas é o livro didático utilizado por 

todos os discentes, seja do campo ou da cidade.  

Os docentes reivindicaram, ainda, a aplicação do calendário agrícola como uma 

questão que facilitaria para as famílias camponesas manterem seus filhos na escola por 

mais tempo com frequência regular, entretanto, quando perguntamos se já haviam feito 

alguma proposta de calendário alternativo para a secretaria de educação reconheceram 

que não. E ainda justificaram utilizando a questão do transporte como o maior 

dificultador para o calendário agrícola ser implementado. 

“Uma questão que a escola poderia buscar melhorar para que os 
alunos pudessem ficar mais na escola seria, por exemplo, adequar o 
calendário escolar ao calendário agrícola da comunidade. Por 
exemplo, no período que os alunos não tem nenhuma atividade, não 
participa de nenhuma atividade agrícola, é o período de férias, que é 
no verão. Na época do inverno, nos meses de maio, Junho, Julho, 
estão em período de aulas. Essa dificuldade acontece porque a escola 
não pode nem fazer um calendário, no qual possa estender mais as 
férias do meio do ano porque esses alunos dependem de um sistema 
de transporte que é o mesmo das escolas da cidade. Então se a escola 
fizer um calendário diferenciado não vai ter transporte para os alunos. 
Então a escola fica um pouco refém do calendário da secretaria de 
educação e por isso tem alguns problemas de frequência, pois esse é o 
período em que os alunos mais faltam as aulas. É o período em que os 
alunos têm mais dificuldade para vir, não só pela questão do trabalho, 
mas a questão de se deslocar num período de muita lama, de muita 
chuva. Então tem todas essas dificuldades e a escola não pode fazer 
nada tem é que seguir o calendário da secretaria porque se não seguir 
na época em que estiver somente a escola do campo funcionando, os 
alunos não terão transporte e ao invés de resolver o problema vai gerar 
um problema ainda maior. E esse é um problema que todas as escolas 
do campo passam” (PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE SALGADO). 
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          Em relação à aplicação dos recursos do FUNDEB, uma diretora de escola do 

campo afirmou que não tem elementos suficientes para dizer se o recurso é aplicado 

considerando a diferenciação do custo aluno campo. Na escola que dirige tem todos os 

professores, mas os materiais que chegam à escola são adquiridos com recursos do 

PDDE e não do FUNDEB.  

Um professor afirmou que acompanha a aplicação dos recursos do FUNDEB 

através da comissão de negociação do SINTESE e que em Salgado por conta do excesso 

de professores e de funcionários os recursos é quase todo utilizado para pagar folha de 

pagamento.  

De acordo com o mesmo professor, a intenção da secretaria em criar as escolas 

regionais no campo foi porque mantendo esses alunos no campo no Ensino 

Fundamental aumentaria os recursos do FUNDEB, por isso, que a estrutura não foi 

priorizada porque o que interessava era apenas o aumento de recursos. Entretanto, o 

docente entende que esse aumento não tem sido revertido para essas escolas do campo. 

Visto que continuam funcionando com a mesma precariedade que funcionava antes. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO 

O município de Lagarto apresenta uma realidade bastante diferente dos demais 

municípios no que diz respeito à Educação do Campo. Um dos maiores municípios 

sergipanos, Lagarto tem 88 escolas rurais. Praticamente todos os programas do Governo 

Federal e Estadual estão presentes no município. Por isso, a estrutura da secretaria está 

organizada em função dos programas. Há uma coordenadoria de Educação do Campo 

que responde pela educação nos assentamentos de reforma agrária. Foi a coordenadora 

da Educação do Campo quem concedeu entrevista para falar sobre as ações do 

município nesse assunto. 

          De acordo com a coordenadora de Educação do Campo, o município de Lagarto 

já está implementando uma política de Educação do Campo, porém, ainda há uma 

distância considerável entre o que está previsto nos documentos e o que de fato o 

município tem conseguido realizar. 

“Eu acredito que há uma distância muito grande entre o que tá escrito 
na lei e o que acontece na pratica, a lei exige que seja feito, que seja 
cumprido na sua totalidade, mas, é muito distante, tipo: a lei fala que 
nenhuma criança deve esta fora da escola. Que se existir escola ali 
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dentro da comunidade ela tem que estudar ali. Não havendo 
possibilidade de ela estudar na comunidade ela só pode percorrer até 3 
km de deslocamento entre sua comunidade e a escola. Entretanto, 
mesmo a secretaria de educação tentando responder as exigências da 
educação do campo nesse quesito, nem sempre ela pode fazer aquilo 
que está previsto na lei. Por exemplo: eu tenho comunidades que para 
o menino chegar à comunidade mais próxima são 17Km. Isso 
atravessando rio e com estradas muito acidentadas. Então a educação 
do campo não pode pensar/exigir somente a escola. Ela precisa 
considerar também a estrada. Naquelas comunidades pequenas que 
tem 3 crianças aqui mais 3 ali, a educação do campo deve exigir que 
tenha  transporte para a comunidade mais próxima, já que ali  não 
forma uma  escola” (COORDENADORA DA EDUCAÇÃO DO 
CAMPO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO). 

 

A coordenadora afirmou que o município tem implementado algumas 

alternativas para garantir a Educação do campo, principalmente, tem promovido o 

diálogo com as comunidades para definir quando é possível manter a escola 

funcionando na comunidade e quando é necessário colocar transporte para garantir que 

as crianças estudem na comunidade mais próxima.  

Entretanto, não são apenas as ações da secretaria de educação que vão garantir o 

sucesso do trabalho escolar. É necessário o envolvimento e o compromisso das outras 

secretarias também. A título de exemplo tem-se a secretaria de obras, responsável pelo 

transporte escolar; a secretaria de finanças, que administra os recursos financeiros da 

educação; a assistência social, que é responsável pelos programas sociais e precisam 

garantir prioridade aos alunos que necessitam desses programas.  

Portanto, de acordo com a coordenadora são cinco anos de muita dificuldade 

para implementar uma política de Educação do Campo no município de Lagarto e que 

em alguns momentos pensa está andando em sentido contrário ao previsto na lei ou que 

pouco está sendo feito.  

          Como a secretaria de educação organiza a equipe pedagógica basicamente por 

projetos ou programas, a coordenadora disse não ter conhecimento sobre muitos dos 

programas que são desenvolvidos no município, inclusive alguns de Educação do 

Campo. Contudo, faz referência ao Programa Escola Ativa, considerando-o como um 

pacote imposto para as escolas do campo. 

“O que eu acho mais grave disso tudo é não conseguir  trazer para 
dentro das escolas dos assentamentos  e do campo a proposta 
pedagógica   de Educação do Campo elaborada pelos movimentos 
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sociais que  vai priorizar de fato as questões específica do 
camponeses. Na verdade o que se trabalha é um projeto que vem do 
MEC muito fechadinho, como a escola ativa. O governo federal 
comprou o pacote da escola ativa como sendo a salvação da lavoura, e 
ela não corresponde as questões especificas do campo, o SELIGA e 
ACELERA , o ALFA e BETO essa metodologias  não vão de 
encontro , mas mesmo assim elas estão lá” (COORDENADORA DA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO). 

   

Em Lagarto, além do Programa Escola Ativa há também o Projovem Campo-

Saberes da Terra, além de outros que não são programas de Educação do Campo como 

o SE LIGA, ACELERA e EJA, mas que existem no município.  

De acordo com a coordenadora de educação do campo, os projetos funcionam 

independentemente entre si havendo pouca ou nenhuma comunicação entre eles no 

município. Não funcionam como componentes de uma política de Educação do Campo, 

essa interligação é ainda um grande desafio a ser enfrentado no município para de fato 

poder considerar a existência de uma política de educação do campo.  

          Na questão da infraestrutura das escolas, a coordenadora afirmou que não é 

novidade as condições precárias das escolas do campo, principalmente, aquelas 

localizadas nos assentamentos de reforma agrária. Ela afirma que para construir ou 

reformar escolas é um processo muito burocrático que se inicia com a visita do 

engenheiro/arquiteto do município, o qual possui uma sobrecarga de trabalho que, 

muitas vezes, não lhe permite dar a assistência necessária às escolas. Além disso, o 

município precisa concorrer nos editais do MEC, bem como é necessário 

possuir/conseguir a documentação do terreno que comprova a posse do município. 

Portanto, para garantir que as crianças estejam na escola ocorrem aulas até em casa de 

assentado. 

“Então essa política eu vejo aqui muito fragilizada, mesmo tendo 
alguém ali pra cobrar todo dia algumas coisas ainda não acontecem. 
Mas a lei está aqui, sai as resoluções grandes conquistas, as diretrizes 
operacionais, talvez uma das maiores conquistas da educação do 
campo, mas pra ela acontecer , na prática são outras lutas. É uma luta 
mais localizada, e aí, por exemplo: eu tenho escola que funciona em 
casa de assentados, eu tenho clareza que casa de assentado não é 
escola, nunca tive duvida em relação a isso  mas eu prefiro ser 
chamada pelo ministério publico, por responder que é uma escola 
feinha, lá no anonimato , a parede  sem rebocar , um cordãozinho  
com papel chumbo para os meninos colocarem  os papeizinhos dele lá, 
mas que a educação ali acontece , e quando sai de uma serie e passa 
pra outra  é com qualidade por que educaçãozinha agente não quer 
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não, agente quer educação de qualidade  e que vá de atender as 
questões especificar do campo; do que responder ao ministério 
público porque uma criança está fora da escola” (COORDENADORA 
DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO).  

           

          No que tange à formação continuada dos professores, a exemplo dos demais 

municípios, em Lagarto também não há uma proposta que contemple essa questão. Há 

os eventos pontuais de planejamento docente e alguns programas como a do Escola 

Ativa, o qual promove encontros durante o semestre para discutir a especificidade desse 

programa com os profissionais que trabalham com as turmas multisseriadas. A 

formação continuada dos professores do município fica por conta dos próprios docentes. 

          Outra questão que no município de Lagarto acontece de forma semelhante aos 

demais que participaram dessa pesquisa diz respeito ao financiamento ou administração 

dos recursos financeiros da educação. A coordenadora afirmou não ter informações 

suficientes para falar sobre esse assunto, mas, acredita que a gestão financeira da 

educação não está com a secretária de educação mas com o próprio prefeito ou 

secretário de finanças. 

          Todavia, um aspecto que se destaca em Lagarto é que o município parece ter 

avançado um pouco na questão da Educação do Campo. Mesmo havendo uma 

fragmentação das ações, a forma como tem sido conduzida, as discussões com as 

comunidades parece bastante interessante. De acordo com a coordenadora, já ocorreu da 

comunidade decidir que não queria uma determinada escola que tinha sido proposta pela 

própria coordenadora. 

“Estando dentro de uma secretaria é muito difícil agente separar e ter 
coerência do que é possível  naquele momento. Muitas vezes agente 
tem que recuar e outras vezes temos que sustentar. Houve uma época  
que  os pais não compreendiam a importância da escola, e a escola 
fechou. Eu estava querendo mais a escola do que os próprios pais, aí 
foi o momento em que eu me afastei. Eles precisavam compreender 
que a escola era importante  dentro da comunidade e que eles como 
pais tinham autonomia  e que o poder deles era grande na decisão  de 
permanecer ali. Com tempo eles conseguiram compreender através da 
dificuldade que as crianças passariam indo pra uma escola distante  a 
pé, no sol na chuva sem transporte pra chegar ate lá com alto índice de 
repetência ,  e aí todos esses aspectos vieram a tona  e aí eles 
compreenderam que lá tinha que ter escola  essa mesma escola que 
hoje nós estamos tendo que fechar , por ironia do destino  a escola que 
eu ajudei a abrir  e manter aberta  fui que eu tive que ir lá e dizer cadê 
nossas crianças, não tem  , e  a escola não tem condição de funcionar” 
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(COORDENADORA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO 
MUNICÍPIO DE LAGARTO).  

           

          Outra questão que se destaca em Lagarto são alguns exemplos de professores que 

assumiram postura completamente diversa do que tem sido comum na maioria das 

escolas camponesas de Sergipe. Lá, alguns se mudaram para as comunidades nas quais 

foram trabalhar e passaram a desenvolver um trabalho de potencialização dos sujeitos 

camponeses.  

“o professor que sai da cidade,  que tem que morar  no lá, por que 
temos essa realidade, são excelentes educadores. Mesmo não 
participando dos movimentos sociais, mesmo não compreendendo 
isso, o que é uma educação do campo, qual a importância dela, mas 
faz um papel lá dentro dá área que se eu usasse chapéu eu tirava o 
chapéu pra eles(as)” (COORDENADORA DA EDUCAÇÃO DO 
CAMPO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO). 

 

          Não tem sido comum, por parte dos profissionais da educação, esse tipo de 

conduta em relação ao trabalho no campo. Em relatos anteriores de outros municípios 

(Poço Redondo e Siriri) a lotação de professores nas escolas camponesas foi colocada 

como um problema para a secretaria de educação, visto que os professores abandonam a 

escola camponesa na primeira oportunidade, fator que gera muita instabilidade e 

descontinuidade do trabalho pedagógico nas unidades escolares. 

          Nesse capítulo, pretendíamos apresentar um raio-x da Educação do Campo no 

Estado de Sergipe a partir da realidade apresentada pelos 16 municípios que 

participaram da pesquisa. Esses 16 municípios abrangem todos os territórios do Estado 

e nos permite ter uma amostra da realidade da Educação do Campo, bem como, da 

implementação dos programas de Educação do Campo em cada um deles. 
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Gráfico com percentual de representatividade de cada programa no Estado de Sergipe. 

 

  

          Em nossa análise priorizamos vozes oficiais, ou seja, optamos por entrevistar 

secretários (as) municipais de educação para nos conduzir na compreensão sobre a 

Educação do Campo sergipana, visto que são esses profissionais que exercem a função 

executiva de implementar e consolidar as políticas públicas de determinadas gestões 

governamentais. Para essa análise, alguns fatores foram considerados relevantes como: 

a existência de uma política de Educação do Campo no município; o nível de 

implementação/discussão da Educação do Campo nele; a formação continuada dos 

professores; e o financiamento da educação. 

           O primeiro aspecto a considerar nesse capítulo era a existência de uma política de 

Educação do Campo nos municípios. Nesse aspecto ficou constatado que um percentual 

muito baixo, considerando a amostra, já procurou garantir uma educação pensada, 

planejada e executada a partir da cultura e do conhecimento camponês à população 

camponesa sergipana. Entre os municípios pesquisados, quatro já apresentam ações 

específicas de Educação do Campo, são eles: Poço Verde, Lagarto, Poço Redondo e 

Canindé do São Francisco. 

          O segundo aspecto foi identificar em que nível de implementação da política de 

Educação do Campo se encontravam os municípios. Pode-se perceber que onde já existe 

alguma ação nesse sentido ainda se encontra em estágio inicial. Mesmo os que criaram 

uma estrutura específica para a Educação do Campo nas secretarias de Educação, 

encontram-se na fase inicial das ações que podem levar ao surgimento de uma política 

municipal de Educação do Campo. Ainda será necessário muito trabalho e luta dos 

movimentos sociais para colocar a Educação do Campo no cenário das políticas 
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educacionais como um membro permanente nos sistemas municipais e estaduais de 

educação. 

          Um terceiro fator foi a formação continuada, que não foi identificada em nenhum 

município que compôs o universo dos locais pesquisados. O município de Umbaúba 

apresentou indícios de um trabalho de formação continuada com os professores da 

Educação Infantil, os demais não têm sido contemplados, e quando são é pela via de 

eventos pontuais de início ou final de semestre letivo.  

Todos os municípios pesquisados adotam a estratégia do planejamento docente 

com eventos que caracterizam como formação continuada. Entretanto, nesses momentos 

são exigidos dos professores, assistirem a alguma palestra ou oficina pedagógica e 

principalmente, elaborarem seu plano anual de trabalho, ou como tem sido conhecido: 

planejamento anual do professor.  

São momentos estanques de discussão sobre o fazer pedagógico do professor 

que pouco contribui para sua atualização profissional, além de não ter continuidade 

durante o restante do ano letivo. 

          O financiamento da Educação do Campo, terceiro aspecto desse capítulo, retrata 

na nossa compreensão, um dos maiores problemas, visto que sem financiamento não há 

como implementar uma política pública. Em todos os municípios pesquisados, o 

financiamento educacional é assumido por pessoas da gestão pública municipal que não 

estão diretamente vinculados à educação.  

Dos municípios que participaram dessa pesquisa, e que formam uma amostra 

representativa do Estado, o(a) secretário(a) de educação é responsável somente pelas 

ações administrativas e pedagógicas, pois, as atribuições financeiras estão sob a 

responsabilidade das secretarias de finanças.  

Parece-nos que aos(às) secretários(as) de educação dos municípios sergipanos, 

compete somente a execução das tarefas administrativas e não a plena gestão da 

educação municipal. Essa realidade reflete a importância que atribuímos à educação. 

Quando definimos que a questão financeira não é uma questão da gestão educativa, mas 

simplesmente uma questão econômica. 

          No âmbito estadual a situação não apresenta significativa diferença. A Secretaria 

de Estado da Educação (SEED) criou o núcleo de educação do Campo, em 2009 e, dois 
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anos depois, as principais ações do núcleo giravam em torno do Programa Projovem 

Campo-Saberes da Terra e de medidas no sentido de manter funcionando algumas 

escolas estaduais rurais que seriam fechadas ou repassadas para os municípios por 

apresentar baixa matrícula de acordo com depoimento da coordenadora. 

“Nós assumimos a coordenação da educação do campo há dois anos. 
O Estado ainda não tinha um setor, uma pasta que tratasse 
exclusivamente da questão do campo e nesse momento o que a gente 
vem trabalhando consideramos ainda muito tímida a ação do Estado 
na política de Educação do Campo. O Estado ainda vem 
desenvolvendo ações destinadas pelo governo federal, que são 
principalmente os programas, no nosso caso, estamos trabalhando com 
os jovens o programa “Saberes da Terra” a primeira edição. Já foi 
assinado para mais duas edições, que beneficiará mais de 2.000 
alunos. Outra das ações do administrativo que a gente acha que o 
Estado vem desenvolvendo é não fechar as escolas do campo. Mesmo 
as escolas de Ensino Fundamental não vêm sendo fechadas. Nós 
consideramos essa uma atitude importante que o Estado tomou, de não 
fechar as escolas, nem municipalizar, mas continuar mantendo as 
escolas e em algumas delas ampliado as ofertas” 
(COORDENADORA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO CAMPO). 
 

 
          Conforme percebemos na fala da coordenadora da Educação do Campo no 

Estado de Sergipe, nem o próprio Estado tem uma política de Educação do Campo 

sendo implementada. Suas ações nesse sentido consistiam em criar um espaço físico 

dentro da secretaria de educação para coordenar os programas e projetos do governo 

federal para a educação do campo.  

Novamente a análise de Poulantzas (1987) nos ajuda a compreender o papel que 

o Estado ocupa na relação com a sociedade organizada e o grupo no poder. O núcleo de 

Educação do Campo da Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, parecia não ter  

autonomia para implementar uma política estadual de educação do Campo, nem para  

potencializar as políticas municipais, como se fosse mantido para acomodar ânimos de 

grupos sociais e políticos que cobravam direitos e interesses prejudicados. Cria-se o 

setor, mas sem poder de decisão algum, ele desmobilizará o grupo e perderá sentido. 

O’Donnell et al (1991) e Frey (2000) nos alertam sobre isso quando afirmam em relação 

à análise de políticas públicas que, 

No que concerne à análise de políticas públicas, isso significa que 
teremos que levar em consideração não apenas a tendência a uma 
crescente fragmentação e setorialização do processo político e a 
correspondente formação de policy networks' e policy arenas, mas 
acima de tudo a interferência de padrões peculiares de comportamento 
político como o clientelismo, o populismo ou o patrimonialismo que 
eventualmente exercem uma influência maior na definição das 
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políticas públicas do que as instituições formais; ou, colocado de outra 
maneira, estes vícios políticos desconfiguram e descaracterizam os 
arranjos institucionais formais. Isto significa para a policy analysis' no 
contexto brasileiro, levando em conta a situação política e social 
específica do País, que é preciso analisar as instituições no sentido de 
saber se elas realmente exercem um papel importante e decisivo nos 
processos de formação de vontade e de decisão, e se não, quais 
consequências isto acarreta para o processo político em geral (FREY, 
2000, p. 249). 

 
          Vale ainda destacar que o núcleo de Educação do Campo do Estado de Sergipe, 

assim como os dos municípios que os criaram, não tem orçamento e funciona apenas 

como órgãos de assessoramento pedagógico que ainda não se reverteram em ações 

práticas docentes na sala de aula, não competindo a estes nenhuma decisão política mais 

estruturante.  

Portanto, os efeitos pedagógicos ainda não estão perceptíveis, de modo que não 

podem ser analisados. É de extrema importância reconhecer que Sergipe (através dos 

órgãos estatais de educação) já deu início a uma caminhada no sentido de estabelecer 

uma política de educação do campo, no entanto, ainda está muito distante da 

materialização da politica pelos fatos já observados. 

É possível enumerar ações que apontam nesse sentido como a criação do núcleo 

de Educação do campo e a publicação da resolução normativa n. 03/2010, instituindo as 

Normas para a Educação do Campo no Sistema de Ensino do Estado de Sergipe. De 

acordo com a presidenta do Conselho Estadual de Educação (CEE), a resolução que fixa 

normas para a educação do Campo aprovada no CEE é um documento que pretende 

garantir à população camponesa uma escola com a qual se identifique, e que garanta a 

especificidade camponesa. 

A Resolução nº 3/2010 atende uma antiga demanda dos movimentos 
sociais, que é uma demanda do povo do campo. Primeiro ponto, ela 
coloca a quem se destina a educação no campo. Estabelece quem é 
essa comunidade, quem vai ser contemplado, quem vai ser atendido, 
quem é o publico alvo? Estamos regulamentando para que? Pra 
melhoria de que ensino? Para qual publico? Então, é o primeiro ponto 
que ela trabalha. Depois se coloca que essa resolução tem a 
preocupação de garantir que a educação do campo tenha uma 
identidade. Então, toda sua regulamentação, todos os dispositivos dela 
são voltados para essa identidade do povo do campo. Então, se é uma 
clientela especifica uma clientela que precisa de um tratamento 
diferenciado, pelas especificidades, de que forma pode ser este 
currículo, de que forma pode ser esta proposta pedagógica e a 
estrutura destas escolas (PRESIDENTA DO CEE). 
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         Há ainda uma expectativa do CEE em relação ao impacto que essa resolução pode 

ocasionar nos sistemas municipais de educação. Para a presidenta, a Resolução nº 

3/2010, pode ser considerada o “ponta pé inicial” para uma implementação da Educação 

do Campo no Estado de Sergipe, considerando inclusive as redes municipais de 

educação. 

O Conselho Estadual de Educação só regulamenta as escolas da rede 
estadual e as escolas dos municípios que ainda não tem seu sistema 
municipal de educação ainda implementado. Entretanto, sabemos do 
poder que o conselho tem quando regulamenta uma matéria. Então, 
além de assegurar, que essas escolas jurisdicionadas ao conselho, 
terão um tratamento igualitário em sentido de qualidade, de 
investimento do poder publico, vislumbra-se também que o próprio 
sistema municipal de ensino, irão também começar a refletir sobre 
essas questões.  Então, eu tenho uma escola, eu sou secretaria 
municipal de ensino de um município, ou faço parte do Conselho 
Municipal de Educação e agora, o conselho já regulamentou e vamos 
ver o que tem de bom, vamos ver o que a gente pode trazer para o 
nosso município. O Conselho também desempenha esse papel, porque 
todos os nossos trabalhos aqui, nós  articulamos com os sistemas 
municipais, A partir do momento que o CEE publica, enviamos e-mail 
para os conselhos municipais, com copia da resolução. Demonstrando 
essa parceria, porque o que almejamos é uma integração, uma 
articulação do CEE com os conselhos municipais (PRESIDENTA DO 
CEE). 

 

          Entretanto até o momento de realização dessa pesquisa os municípios não tinham 

conhecimento da existência da Resolução nº 3/2010 do CEE, e o núcleo estadual de 

Educação do Campo também não havia desenvolvido nenhuma ação de assessoramento 

aos municípios para socializar o conteúdo da resolução. A dificuldade de 

comunicação/socialização sobre a Educação do Campo parece está presente nas três 

esferas administrativas, visto que no âmbito nacional já existe um desenho pronto da 

Educação do Campo e essa informação não tem alcançado os Estados e municípios. 

Uma preocupação dos representantes dos movimentos sociais é que 

“A perspectiva de futuro é sempre a luta, porque o embate vai ser 
permanente e continuo. Mas a articulação das organizações nesse 
espaço que estamos chamando de Fórum, no dialogo com as 
universidades e entidades que estão na mobilização nos estados é uma 
tentativa muito forte de levar esse debate para as organizações que 
estão mais localizadas nos municípios e nos estados, é uma coisa que 
a gente não pode abrir mão, porque senão a gente faz um debate muito 
nacional, mas, continua não chegando lá. E essa dificuldade nós 
estamos sentindo” (REPRESENTANTES: CONTAG/MST). 
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          Enfim, parece que muito do que permanece ausente nos municípios no que diz 

respeito a Educação do Campo, ocorre por conta do contexto social e político adverso 

que não tem conseguido hegemonia para colocar a Educação do Campo como 

prioridade no discurso oficial/estatal. Gerando, portanto, dificuldade, inclusive na 

circulação das informações sobre a Educação do Campo, bem como, sobre o papel que 

os órgãos como (núcleos, departamento, e outros), criados para implementar uma 

política educacional devem ocupar nesse universo.  
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6 – CONCLUSÕES  
 

Esta Tese foi elaborada com o propósito de analisar as transformações e 

contradições dos programas educacionais implementados nas escolas do campo no 

Estado de Sergipe. Ao escrever o último capítulo, apresentamos algumas considerações 

finais relativas ao tema de estudo e as nossas experiências como pesquisadoras.  

Mesmo sendo a parte final da tese, nossas reflexões não têm a pretensão de 

serem definitivas, tampouco fechadas, visto que se trata da análise de uma política que 

se encontra em estágio inicial de implementação. Nossas análises são provisórias e 

mostram somente o resultado do que foi possível discutir nesses quatro anos de curso de 

doutorado. 

          Esses anos de estudo oportunizaram-nos entrar em contato com uma literatura 

que, além de servir-nos como lentes teóricas para conceber e analisar a pesquisa que 

desenvolvemos nos ajudou a construir outros modos de olhar e analisar o mundo 

adotando uma postura mais crítica. Hoje compreendemos que quando iniciamos esta 

pesquisa tínhamos uma visão romântica e ingênua do que consideramos políticas 

públicas bem como do papel que devem exercer e que exercem os atores políticos 

envolvidos nesse processo. 

          Esta Tese reflete nossa trajetória como professora da Educação Básica nos 

últimos 25 anos. A trajetória de uma professora que tem buscado incansavelmente 

compreender e transformar por meio da luta sindical, a política educacional do seu país, 

enfrentar o sucateamento da educação pública promovida por gestores 

descomprometidos com a educação brasileira, bem como, o descaso e a impotência de 

uma sociedade que não valoriza a educação da população como um importante 

instrumento capaz de garantir autonomia e liberdade de pensamento e ação aos sujeitos 

de direito.  

Buscamos nessa Tese, ainda, compreender como o poder público implementa e 

desenvolve uma política pública educacional demandada não dos fazedores de política, 

mas da sociedade civil organizada. O que vimos, confirma o que Poulantzas (1985) 

afirma em relação ao papel do Estado como responsável em “garantir e reproduzir a 

hegemonia do bloco no poder”. Para isso, o Estado estabelece, segundo o autor, um 

jogo de compromissos provisórios tanto com a classe dominante no poder como com 

parte das classes dominadas.  
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          O jogo provisório destacado por ele é perceptível no que diz respeito à Educação 

do Campo no Brasil. O Estado acolheu parcialmente a demanda dos movimentos sociais 

quando estes exigiam uma educação identificada com a população camponesa. No 

status federal há uma política de Educação do Campo desenhada, com órgãos 

administrativos como secretarias e núcleos, legislação especifica, programas 

estruturados, respeitando em suas formulações teóricas, alguns princípios da Educação 

do Campo. Entretanto, a sua efetivação ainda depende de marcos regulatórios e de 

financiamentos do poder público que garanta a universalização da educação 

nacionalmente. Também em âmbito estadual e municipal, pouco ou nada existe em 

relação a essa educação como uma política pública especifica. 

          Em alguns momentos da pesquisa, especialmente durante as entrevistas com os 

atores das políticas públicas municipais, chegamos a pensar que nada havia a ser 

pesquisado em determinado município por considerar que nada estava sendo feito no 

que diz respeito a política de Educação do Campo. Agora, mesmo concordando que em 

alguns municípios ainda não é perceptível nenhuma ação que se identifique com a 

proposta de Educação do Campo, compreendemos que há uma política em 

desenvolvimento, ainda que seja a política da ausência de ações políticas conforme 

afirma Bachrach e Baratz (1962), quando tratam da ausência de ação politica como uma 

forma de política.  

          A pesquisa realizada mostrou que em Sergipe a Educação do Campo como 

política educacional começa a entrar nos debates das equipes pedagógicas das 

secretarias municipais de educação ainda como projetos ou programas do governo 

federal que o município aderiu. A fala da secretária de educação do município de 

Umbaúba quando faz referência ao programa Escola Ativa, ao afirmar que o 

descredenciou no inicio de sua gestão e que após conversa com representante do Fórum 

Estadual de Educação do Campo mudou de ideia, é exemplo disso. 

Da mesma forma, a confusão em relação ao que vem a ser e como fazer 

Educação do Campo, demonstrada pelo secretário de Educação do município de 

Japoatã, mostra que os movimentos sociais têm tido muito mais êxito na divulgação e 

implementação da Educação do campo como política educativa do que as instituições 

estatais. Alguns secretários de educação do Estado de Sergipe compreendem a 

Educação do Campo muito mais a partir das ações e discussões promovidas pelos 

movimentos sociais do que pelo assessoramento prestado pelo Ministério da Educação. 
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Essa situação demonstra que são os movimentos sociais quem de fato tem desenvolvido 

a Educação do campo e tem credibilidade social e respaldo da sociedade.  

A Educação do campo apresentada pelo MEC aos municípios é entendida pelos 

gestores municipais, como programa do governo federal. Será implementada no 

município enquanto o MEC destinar recursos financeiros para o desenvolvimento das 

atividades, não havendo recurso especifico para o desenvolvimento dos programas não 

haverá ações de Educação do Campo nas escolas camponesas. Uma evidencia da não 

identificação dos programas como política educacional dos municípios podemos 

verificar na forma como são organizadas as turmas de educação do campo de 

determinado programa: elas funcionam à parte das turmas de educação regular na zona 

rural. Existem as turmas de alunos da educação regular no prédio da escola e existem as 

turmas dos “Saberes da Terra” que funciona, às vezes, na mesma escola numa sala 

emprestada. Em nossa opinião essa é uma amostra da fragilidade dessa política mesmo 

nos lugares onde existe já um conjunto de programas de Educação do Campo em 

desenvolvimento.  A Educação do campo não é incorporada pelos gestores municipais e 

Estaduais como uma política educacional do município. Para a maioria deles quem faz 

Educação do Campo é os movimentos sociais do campo, como o MST, a FETASE, o 

MPA, entre outros.  

 

6.1 – DO QUE CONQUISTAMOS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

          Na tentativa de facilitar a compreensão do leitor em relação aos resultados obtidos 

com essa pesquisa, faremos uma exposição de resultados e considerações através dos 

objetivos elencados no início da pesquisa. Nosso primeiro objetivo para responder a 

questão de pesquisa consistia em analisar as transformações produzidas pelas políticas 

educacionais implementadas nas escolas do campo no período correspondente entre 

1997 e 2010, no Estado de Sergipe.  

A pesquisa mostrou que, dos dezesseis municípios pesquisados, que representam 

21,33% dos municípios sergipanos, somente três afirmaram ter criado um espaço dentro 

da secretaria de educação responsável pela educação do campo, entretanto, em grande 

parte dos municípios a maior concentração de unidades educacionais está no campo. 

Exemplo disso são os municípios de Areia Branca com cerca de 90%, Poço Verde com 
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50% e Canindé do São Francisco com 80% das escolas municipais localizadas no 

campo. 

          No que diz respeito à política estatal, sabemos que quando não há espaços e/ou 

pessoas responsáveis por determinada ação política, dificilmente esta se concretizará, na 

Educação do Campo sergipana não é diferente. Mesmo os três municípios que já 

criaram na estrutura das secretarias de Educação um núcleo, ou semelhante, ainda não 

implementou ações mais específicas como currículo, calendário, metodologias, entre 

outros. Apenas o município de Canindé do São Francisco desenvolveu ações estruturais 

nos prédios escolares e Lagarto, está num processo avançado de negociação com as 

comunidades dos assentamentos de reforma agrária.  

          No município de Lagarto, as ações do núcleo de Educação do Campo eram 

direcionadas somente para os assentamentos de reforma agrária. Os outros espaços 

camponeses como os povoados, por exemplo, não eram considerados campo na questão 

educacional. Eram tratados como educação rural. Em nossa compreensão, isso 

demonstra o nível de dificuldade na interpretação e compreensão da abrangência da 

Educação do Campo que contempla todos os espaços camponeses, incluindo 

quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, entre outros.  

          Dos cinco programas de Educação do Campo analisados nesta pesquisa somente 

um – Escola Ativa está presente em 81,25% dos municípios. Apenas os municípios de 

Carmópolis e Pacatuba, dos que participaram da pesquisa afirmaram não ter esse 

programa e o município de Umbaúba que o descredenciou no início da gestão da 

secretária da época e já havia solicitado nova adesão quando foi realizada a entrevista, 

conforme descrição no capítulo anterior.  

Entretanto, o Programa Escola Ativa passou a integrar o conjunto de programas 

para Educação do Campo somente a partir de 2008, mesmo assim sem ser acolhido 

plenamente pelo movimento por uma Educação do Campo, que durante muito tempo 

fez sérias críticas ao programa por entender que o mesmo mantinha-se indiferente à 

realidade na qual atuava, desconsiderando toda a problemática cultural, social e política 

do campo e considerando prioridade apenas concernente à metodologia que utilizava 

como fundamental para a escolarização das crianças camponesas. 

           Mapeamos e analisamos os principais programas educacionais em 

desenvolvimento nas escolas do campo sergipano buscando compreender de que forma 

têm contribuído para a potenciação ou invisibilidade das escolas. Identificamos cinco 
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programas que consideramos principais no conjunto de programas alinhados a essa 

política, são eles: Educação nos Quilombos, PRONERA, Projovem Campo-Saberes da 

Terra, PROCAMPO e Escola Ativa.  

Passamos em seguida a verificar suas contribuições para a educação camponesa, 

e, no decurso, pudemos constatar que nem todos os programas de Educação do Campo 

eram conhecidos pelos secretários municipais de educação. Alguns deles já tinham 

ouvido falar, mas não haviam implementado em seus municípios. E havia ainda 

programas que não foram identificados em nenhum dos municípios que participaram da 

pesquisa, a exemplo do programa Educação nos Quilombos, como consideramos a 

amostra dessa pesquisa representativa do Estado de Sergipe, podemos afirmar a não 

existência desse programa no Estado. 

          A ausência do programa Educação nos Quilombos no Estado de Sergipe pode ser 

explicada pelo fato deste ser o programa mais recente (2009), criado pelo governo 

federal, que compõe o conjunto de programas para a Educação do Campo. Contudo, 

municípios que estejam atentos às possibilidades de potencialização e financiamento 

para a educação através do governo federal saberiam da existência de programas para 

áreas como os quilombos tão pouco disponibilizados. 

Municípios que têm em seu território comunidades quilombolas, a exemplo de 

Poço Redondo, Cumbe e Laranjeiras, participaram desta pesquisa. Entretanto, nenhum 

dos gestores desses municípios demonstrou ter conhecimento da existência desse 

programa.  

          Da mesma forma, a coordenação estadual de Educação do Campo não fez 

nenhuma referência a esse programa, haja vista na secretaria de educação do estado o 

setor responsável pelo assessoramento às escolas localizadas nas comunidades 

quilombolas, não estarem no núcleo de Educação do Campo. Também não foi 

observada nenhuma relação intersetorial. 

A secretaria de educação de Lagarto apresenta estrutura organizativa semelhante. 

Isso demonstra, em nossa compreensão, a fragmentação e desarticulação da política 

estadual. Além disso, evidencia a fragilidade do núcleo de Educação do Campo na 

medida em que parece atuar em descompasso com a própria Educação do Campo, a 

medida que o próprio movimento por uma Educação do Campo a firma a existência de 

diferentes sujeitos camponeses, numa definição que abrange além dos trabalhadores da 
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agricultura os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas e outros vinculados ao espaço 

do campo e floresta.  

          Um núcleo criado para implementar e desenvolver uma política de Educação do 

Campo deveria congregar todas as equipes que desenvolvem ações junto aos povos do 

campo. No caso específico de Sergipe, o núcleo de educação do campo deveria dialogar 

também com aquelas coordenações que trabalham com as comunidades quilombolas e 

com a comunidade indígena existente no Estado. Além de almejar incorporar os demais 

povos do campo existentes no Estado e que não tem nenhum assessoramento 

educacional específico da educação estadual nem municipal.  

Compreendemos, nesse ínterim, que o núcleo estadual de Educação do Campo 

deveria se constituir num órgão articulador da política de Educação do Campo no 

estado, com competência para assessorar e acompanhar a implementação e 

desenvolvimento das políticas municipais de Educação do Campo. E não se constituir 

apenas num órgão executor de programas pontuais do governo federal. Como parece ser 

o que vem acontecendo com o núcleo. 

          O PRONERA, o primeiro e mais completo30 programa de Educação do Campo 

foi identificado em 12,5% dos municípios através do curso Pedagogia da Terra. 

Entretanto, não como constituindo ações da educação municipal, mas como uma ação 

externa que beneficia pessoas do município e que a secretaria de educação do município 

“nada tem a ver”, como afirmaram alguns secretários de educação quando algum 

programa de Educação do Campo era coordenado pela Secretaria estadual de Educação.  

No caso do PRONERA, a coordenadora do núcleo de educação do campo da 

secretaria estadual de educação comemorava no momento da entrevista a possibilidade 

do Estado através da secretaria de Educação, poder se conveniar com o PRONERA. De 

acordo com a coordenadora, esse convênio seria uma ação potencializadora do avanço 

na Educação de Jovens e Adultos no Estado, principalmente para a alfabetização dos 

assentados da reforma agrária que não têm tido acesso a outro programa que garanta sua 

escolarização.   

 
O PRONERA está presente em Sergipe desde sua criação em 1998, atuou em 

todos os níveis educacionais desde a alfabetização de jovens e adultos, modalidade 

                                                 
30 Completo aqui está sendo utilizado pelo fato do PRONERA  ser o único programa de Educação do 
Campo que contempla:   Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e 
Ensino Técnico. 
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educativa na qual chegou a ter matrícula que totalizava mais de 1600 alunos, passando 

pela conclusão do Ensino Fundamental dos monitores e o nível Médio na modalidade 

Normal, e na formação de agrônomos e de professores através do curso de Pedagogia da 

Terra. No momento de realização desta pesquisa, o PRONERA estava em Sergipe 

somente com o curso de Pedagogia da Terra, e a coordenadora do núcleo estadual de 

Educação do Campo desejava ampliar novamente sua atuação no Estado.  

  A intenção da coordenadora tem fundamento, à medida que o PRONERA é o 

único programa de Educação do Campo que atua somente nos assentamentos de 

reforma agrária. Nessas comunidades, as políticas educacionais do estado e dos 

municípios são muito escassas e a maioria dos municípios preferem a utilização do 

transporte escolar ao invés de manter uma escola funcionando nessas comunidades 

conforme já referido anteriormente. 

Com o PRONERA elimina-se muito da burocracia estatal local e garante ao 

adulto não escolarizado, principalmente, o direito à alfabetização. Considerando que os 

maiores índices de jovens e adultos não escolarizados estão no campo e o Estado de 

Sergipe conta com percentuais consideravelmente elevados, segundo dados do último 

censo já referido na introdução desta Tese. 

Por outro lado à defesa pela permanência ou retorno de determinado programa 

como alternativa do Estado para garantir a escolarização das pessoas, demonstra uma 

visão limitada da Educação do Campo como política pública, visto que como já 

afirmamos, os programas são pontuais, têm duração determinada, não têm orçamento e 

não atende a toda demanda educacional. A permanência deles (dos programas) 

evidencia a fragilidade desses núcleos como órgãos estatais responsáveis pela 

implementação de uma política de Educação do Campo e mostra o nível de 

(des)comprometimento do Estado em garantir direitos fundamentais aos trabalhadores, 

especialmente, aos trabalhadores do campo.    

          O PROCAMPO estava presente em 37,5% dos municípios pesquisados através do 

curso de Licenciatura em Educação do Campo, nas mesmas condições do PRONERA 

como uma ação externa à política estadual e municipal de educação, mesmo porque o 

financiamento é do governo federal. O curso de Licenciatura em Educação do Campo é 

desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe através do Departamento de 

Educação.  
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          O diferencial desse curso está nos princípios contidos no projeto e na forma como 

o conhecimento é compreendido na proposta curricular que está dividida em duas áreas 

de concentração contemplando todas as disciplinas: ciências Humanas e Sociais, as 

quais integram as disciplinas História, Geografia e Línguas; e Ciências da Natureza e 

Matemática, que integram Matemática, Ciências Biológicas, Química e Física.  

Os estudos sobre a organização curricular como visto traz como princípio 

norteador do curso, o trabalho não na perspectiva da relação entre trabalho e mercado, 

mas o trabalho como princípio educativo que altera toda a relação entre conhecimento, 

trabalho e práticas. Outra questão, que torna esse curso diferente, está na forma 

interdisciplinar como é desenvolvido, caso inédito na Universidade Federal de Sergipe 

que tem tradição na fragmentação do conhecimento. 

          O curso de Licenciatura em educação do Campo da Universidade Federal de 

Sergipe, através do projeto pedagógico do curso, contempla os princípios definidos 

como necessários à formação docente para o campo, a medida que se adota uma postura 

interdisciplinar com o conhecimento a partir de um currículo que leva à superação da 

subordinação e da hierarquização do conhecimento.  

A presença do programa em 37,5%, num universo representativo da totalidade 

de 21,33 do estado, é significativo para um programa criado a pouco tempo. Demonstra 

ainda a necessidade de formação docente que atenda perspectivas diferenciadas da 

concepção arraigada nos processos formativos docentes, que adotam como prioridade 

absoluta o desenvolvimento de competências e habilidades na formação do professor. 

          O Pro Jovem Campo-Saberes da Terra estava presente em 62,5 dos municípios 

que participaram da pesquisa. É o principal programa de Educação do Campo 

coordenado pelo núcleo estadual. Está vinculado diretamente à política estadual de 

Educação do Campo em parcerias com a universidade e com alguns municípios, visto 

que nos municípios nos quais a secretaria de educação estadual tem espaço físico para 

colocar as turmas funcionando, não procura parceria da educação municipal.  

O Pro Jovem Campo-Saberes da Terra também apresenta um desenho original 

que alia o conhecimento teórico e prático no currículo escolar, desenvolvido ao mesmo 

tempo na sala de aula. Sua metodologia tem produzido muitos conflitos entre alguns 

profissionais que atuam no programa, principalmente quando contrariados ou 

questionados sobre determinados conceitos que apresentam concepções divergentes.  
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Essa situação, resultado da formação extremamente cartesiana dos nossos 

docentes, começa a se constituir num instrumento para avaliar negativamente o 

programa sem considerar outros fatores que interferem tanto para o êxito como para o 

fracasso do programa, a exemplo da proposta curricular organizada a partir de eixos 

articuladores do conhecimento e da metodologia da alternância aliada a 

interdisciplinaridade na sala de aula.  

          Essa metodologia tem gerado sérios conflitos pedagógicos na sala de aula, foi o 

que evidenciou algumas falas de secretários quando afirmaram que “o programa 

(Saberes da Terra) é interessante, é uma concepção para o futuro”. Essas falas, em nossa 

compreensão são sintomáticas das angústias e sentimento de insegurança que muitos 

professores que estavam trabalhando nesse programa vivenciam, por se tratar de uma 

proposta que pode ser considerada inovadora que rompe com as formas mais conhecidas 

de ensinar que muitos professores tinham.  

A presença desse programa em 62,5% dos municípios é, em nossa compreensão, 

muito significativa, pois, acreditamos que sua presença produzirá nos nossos 

professores ao menos reflexões sobre certezas pedagógicas de muitos que acreditam 

haver apenas um jeito de ensinar algo a alguém. A proposta do Pro Jovem Saberes da 

Terra abala essas certezas. Em nossa compreensão, isso é muito positivo para a 

Educação do Campo. 

          O Programa Escola Ativa, por sua vez, conforme já referido anteriormente, era o 

programa de Educação do Campo presente em maior quantidade de municípios 

pesquisados. Este foi identificado em 81,25% deles. Tratado com certa indiferença pelos 

principais representantes da Educação do Campo, os movimentos sociais, o programa 

Escola Ativa é de fato o único programa de Educação do Campo que constitui as ações 

educacionais municipais para a população camponesa.  

É o programa Escola Ativa que está sendo aplicado nas salas de aula da maioria 

das crianças camponesas, visto que ele atua nas turmas multisseriadas e só temos 

multisseriado aqui em Sergipe nas escolas rurais.  

          É importante destacar que o fato do programa está majoritariamente presente nas 

salas de aulas das escolas camponesas, não representa em si o início da implementação 

de uma política de Educação do Campo, à medida que, os municípios aderiram a esse 

programa muito antes do início da discussão no âmbito municipal sobre a proposta de 

Educação do Campo.  



258 
 
 

O Programa Escola Ativa entra no Estado de Sergipe através do Projeto 

Nordeste financiado pelo Banco Mundial para disseminação de sua proposta de 

Educação para os pobres do terceiro mundo. Defendendo uma metodologia ativa como 

possibilidade de transformação da realidade educacional rural. 

          Todavia, na sala de aula o que se constatava era o uso dos Manuais que definiam 

tanto os processos formativos dos professores, como as orientações de como dá aulas 

seguindo as orientações do programa Escola Ativa. Uma vez que o programa é 

fundamentado na Escola Nova, que valoriza muito mais a metodologia do que os 

demais aspectos que convergem para garantir uma escolarização critica ao cidadão, o 

programa Escola Ativa não discute a realidade social dos alunos, nem os aspectos 

contraditórios das relações entre processos de trabalho e escolarização.  

Portanto, sua presença majoritariamente nas escolas do campo é indicativa da 

distância que certamente deve está sendo posta entre os princípios e orientações da 

Educação do campo. 

No decorrer dessa tese apresentamos alguns conceitos de políticas públicas a 

partir de Souza, (2007), Carvalho (2011), Gentili (2002), Azevedo (2001), entretanto, 

adotamos como conceito majoritário a policy analysis (análise de políticas), de Frey 

(2000), por ele se constituir como mais completo, possibilitando, portanto, mais 

condições para responder às questões colocadas nesta Tese. O conceito de policy 

analysis engloba tanto o âmbito institucional, como o processual e material da política 

pública.  

          Dessa forma, procuramos nas entrevistas realizadas com os representantes da 

educação municipal, estadual e federal, identificar a existência de elementos 

comprobatórios de uma política de Educação do Campo. Portanto, perguntamos sobre 

estrutura física e material das escolas do campo, metodologias e currículos, formação 

continuada dos professores e financiamento da Educação do Campo. 

          Com exceção do município de Carmópolis que não tem zona rural, o único 

povoado existente no município está urbanizado, e as escolas que lá existem apresentam 

uma boa estrutura física; e o município de Canindé do São Francisco, que reformou 

cerca de 40% das escolas do campo, nos demais municípios as escolas localizadas no 

meio rural apresentam uma série de problemas estruturais que vai desde a quantidade 

insuficiente de salas de aula, a ausência de oferta de vagas para a segunda fase do 

ensino fundamental e médio, até a inexistência de bibliotecas, quadras de esportes, entre 
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outros, numa evidente demonstração do descaso do poder público com a educação dos 

filhos dos trabalhadores.  

A maioria das escolas camponesas funciona em prédios improvisados e em 

condições extremamente impróprias. Em Pacatuba, por exemplo, havia escolas 

camponesas funcionando onde antes fora casa de farinha e garagem de trator, em 

Umbaúba computadores encaixotados porque não havia mesa de suporte para instalar, 

enfim clara demonstração da não prioridade ou da ausência de intenção política em 

garantir a educação básica para essa população. Entretanto, esse contexto de 

improvisação e sucateamento ao invés de ser constituir em elemento gerador de ação 

política do Estado para garantir melhores condições educacionais para essa população, 

têm sido utilizado como justificativa para fechar escolas e contratar o transporte escolar. 

          Em termos de materiais, a grande maioria dos alunos camponeses conta somente 

com o livro didático adotado para as escolas da zona urbana. Há exceção apenas dos 

alunos dos programas Escola Ativa e Pro Jovem Campo-Saberes da Terra, que tem 

manuais próprios, ou seja, a especificidade de materiais pedagógicos está restrita aos 

programas de Educação do Campo. Em certa medida essa evidência é positiva, afinal, 

são os programas que constituem a política de Educação do Campo.  

Constatar que onde eles estão presentes tem sido garantido a especificidade da 

Educação do Campo, mostra que estes de fato estão se constituindo em elementos 

disseminadores da política de Educação do Campo sergipano. 

          A formação continuada de professores, elemento fundamental para garantir o 

sucesso de uma política educativa, existia também muito pontualmente em alguns 

municípios e era completamente inexistente na maioria deles. Havia sempre uma 

compreensão divergente entre os professores e os secretários que participaram da 

pesquisa.  

Para os secretários de educação, os encontros promovidos pela secretaria no 

início e/ou término de ano ou semestre letivo, nos quais os professores devem participar 

de oficinas pedagógicas e elaborar o Plano Anual de Trabalho Docente, se constitui na 

política de formação continuada. Já os professores não reconhecem esses momentos 

como parte de uma de formação continuada. Para alguns, esses encontros ocorrem com 

o propósito de obrigar os professores a elaborarem um planejamento docente e não 

como possibilidade de garantir aos professores atualização pedagógica num processo 

permanente de formação. 
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          É através da formação docente que o professor agrega conhecimentos para melhor 

compreender além dos processos pedagógicos inerentes a escola, a relação entre a 

sociedade, o conhecimento e as condições efetivas de vida dos sujeitos. Essa 

compreensão é fundamental para garantir que a escola adote uma concepção de 

sociedade mais democrática, mais solidária e participativa ao invés da tão conhecida 

transmissão do conhecimento.  

A conjuntura social e política apresentada pelo campo marcadamente voltado ao 

agronegócio, e concebida como um espaço de produção de capital e não como lugar de 

vida, com políticas voltadas para a produção econômica, com o humano sendo 

substituído pelas máquinas, exige um professor que possa além de compreender, pensar 

estratégias alternativas para a educação.  

          Uma formação continuada que garanta minimamente ao professor enfrentar 

conjuntura tão adversa deve tanto superar a exigência por sistematização de 

planejamento, como ir além da mera atualização pedagógica, didática, cientifica e 

oportunizar aos professores conhecer como processos internacionais, nacionais e locais 

da economia, da comunicação, da cultura influenciam a educação local e demandam 

novas exigências para a atuação docente. Uma política de formação continuada para os 

professores do campo não pode desconsiderar esses aspectos. 

 Para finalizar é importante compreender que não ter identificado em Sergipe todo 

um conjunto de elementos que configuram a existência de uma política publica como, 

por exemplo: 1. Atendimento de toda a demanda reprimida, ou seja, a oferta de acesso à 

escola do campo para todas as pessoas que lá vivem e querem estudar; 2. 

Regulamentação específica que estabeleça e defina as principais formas de 

implementação, organização, gestão, entre outros. Existência de base legal que 

regulamente; 3. Corpo profissional qualificado que garanta o êxito da política pública. 

Como tem se constituído a formação para os profissionais da Educação do Campo; 4. 

Corpo administrativo (secretarias, departamento, núcleos, etc.) para apoiar e garantir a 

consolidação das ações da política pública. Não é possível também afirmar que tal 

política não existe.  

 Há que se considerar algumas especificidades. Em primeiro lugar, ao se tornar 

política publica estatal, a educação do campo perdeu características da proposta inicial. 

O processo de engessamento que ocorre quando o Estado implementa uma determinada 

política é evidente até porque mesmo que os objetivos sejam semelhantes, movimentos 
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sociais e Estado ocupam e desempenham papeis diferenciados na sociedade. No 

entanto, a universalização só ocorre se o estado assumir a politica pública de educação 

do campo.  

A educação do campo é um bom exemplo da transformação que o Estado opera 

na implementação de políticas gestada pelos movimentos sociais. Ao menos até o 

momento o que temos constatado tem sido uma política fundamentada em programas e 

projetos pontuais que pouco se parece com a proposta construída pelos movimentos 

sociais no final da década de 1990. 

          Para Poulantzas (1985), há uma relação de exterioridade, na qual o Estado num 

momento é “Coisa” e em outro é “Sujeito”1. Entretanto, crê que isto não é suficiente 

para o estabelecimento da política do Estado em favor de um grupo social, nem a 

questão das contradições internas do Estado. 

Segundo o autor, “o estabelecimento da política do Estado deve ser considerado 

como a resultante das contradições de classe inseridas na própria estrutura do Estado (o 

Estado-relação)” (POULANTZAS, 1985, p. 152). Há uma relação intrínseca entre as 

fissuras e contradições internas do Estado, o exercício efetivo da autonomia do Estado 

em sua função de organizador do bloco no poder com a implementação da política 

estatal, ou seja, “a política atual do Estado, é a resultante dessas contradições 

interestatais entre setores e aparelhos de Estado e no seio de cada um deles” 

(POULANTZAS, 1985, p. 154).  

As políticas contemporâneas do Estado são resultantes das interferências 

internas e externas que sob as quais o Estado se submete, visto que estas, a exemplo do 

PISA, podem de acordo com Costa (2011, p. 85) levar os governos a recorrer “aos 

instrumentos produzidos em ambientes intergovernamentais para alargarem a sua área 

de competência e retirar aos actores internos o controlo de tomada de decisão”. 

           Em segundo lugar, o desenho da Educação do Campo como política pública é 

recente e está desenhado a partir do âmbito federal, mesmo que baseado nas 

experiências locais, portanto, há necessidade de tempo para ser consolidado como 

política local. Entretanto, não é perceptível nenhum esforço do governo federal no 

sentido de potencializar essa consolidação, à medida que suas ações estão restritas 

apenas aos programas pontuais. 

          Tem sido mais evidenciado (através do aumento de instituições de ensino superior 

da iniciativa privada, do não cumprimento a lei nº 11.738 que institui o piso salarial dos 
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professores, da compra de vagas no setor privado), o esforço do Estado para manter a 

educação pública nacional nas condições atuais ou comprometer ainda mais sua 

qualidade ampliando o espaço do setor privado, do que disposição e ação política para 

reverter a conjuntura atual. Basta observar a resistência que o governo vem 

desenvolvendo ao projeto que prevê a destinação de dez por cento do PIB para a 

educação pública. Acreditamos que tais ações e reações do governo brasileiro estão 

fundamentadas nos preceitos do programa neoliberal da Terceira Via (MARTINS, 

2009) que orienta para a privatização da educação. 

           Ainda que compreendendo políticas públicas tal como entende Carvalho (2011, 

p. 32) como “processos – conjuntos complexos de interações realizadas por múltiplos 

actores em vários espaços ou arenas”, quando tal política torna-se estatal cabe ao Estado 

sua implementação.  

É o Estado quem terá de agregar condições suficientes (materiais, estruturais, 

financeiras, humanas) para o desenvolvimento de determinada política. Nem sempre as 

condições que tem o Estado para o desenvolvimento das políticas públicas garante que 

seja como foi objetivada quando de sua elaboração. No caso da educação do campo, 

uma política pública que conquista sua implementação estatal através de pressão da 

sociedade organizada sobre o Estado, é previsível uma implementação mais demorada 

e/ou com muitas de suas características propostas inicialmente mais apagadas ou 

desconsideradas. 

          Entretanto, o que tem acontecido com a implementação da educação do campo é 

mais grave. É constituída de projetos pontuais e descontínuos. As políticas públicas 

educacionais precisam ser universalizantes, garantindo as especificidades culturais, de 

raça/etnia, gênero, entre outros. Não é suficiente que o Estado garanta direitos 

universais formais, pois a tendência das desigualdades já existentes devem acirrar-se 

ainda mais.  

          No que diz respeito à Educação do Campo, por exemplo, o Estado não pode 

alegar que cumpre o direito constitucional à Educação, principalmente se considerar a 

universalização deste direito, pois os dados mostram que não há escola suficiente para 

todos que vivem e trabalham no campo. Mostram ainda que a maioria das escolas 

existentes tem dificuldade em pensar, organizar e implementar os princípios e os 

pressupostos da educação do Campo.  
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No caso de Sergipe, a Educação do campo como política estatal, encontra-se 

ainda em processo de gestação. Conta com uma base legal ainda desconhecida pela 

maioria dos gestores educacionais e com a implementação de alguns programas 

específicos para a educação dos(as) camponeses(as), a exemplo do PRONERA, 

PROJOVEM Campo-Saberes da Terra, Escola Ativa e PROCAMPO. Acreditamos que 

o resultado dessa pesquisa pode contribuir para alterar essa realidade da educação do 

Campo sergipano. 

 

6.2 – DO QUE PODEMOS CONQUISTAR NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

          Para tratar da Educação do Campo no Estado de Sergipe como política pública 

educacional buscamos compreender a educação brasileira como uma política pública de 

Estado e as relações e demandas que pautam o Estado na definição e implementação das 

políticas. Compreendemos que um dos principais objetivos do Estado está exatamente 

em garantir hegemonia ao bloco no poder (POULANTZAS, 1985) para tanto em 

determinado contexto político e social, assume demandas (provisoriamente) da classe 

popular como forma de garantir tal hegemonia ao bloco no poder.  

          Aparentemente o Estado aparece como representante dos interesses de todos, 

entretanto, suas ações estão direcionadas sempre para garantir a manutenção do poder 

estatal na classe dominante. Portanto as conquistas da classe popular atendida pelo 

Estado estão sempre vinculadas a condições que posteriormente serão factíveis ao 

fracasso através de descontinuidade, falta de condições concretas para consolidação, e o 

próprio enfraquecimento das organizações representativas da classe popular, como os 

movimentos sociais, por exemplo.  

          Essa pesquisa identificou que não existe uma implementação da Educação do 

Campo, ela tem funcionado como ação paralela temporária. A demanda atendida é 

insignificativa (uma turma de cerca de 50 alunos em média para cada município), e não 

está vinculada a educação regular. Apenas os alunos do programa Escola Ativa 

constituem o universo da população regular escolarizável (crianças de seis 10 anos). Os 

demais constituem o universo considerado fora da faixa etária, a exemplo do Projovem 

– Campo Saberes da Terra, que oferece qualificação profissional e escolarização 

aos  jovens agricultores de 18 a 29 anos, enquanto os jovens de 11 a 14 anos e de 15 a 
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17 anos (do ensino regular) são transportados diariamente em condições precárias, para 

escolas na sede do município para concluir o Ensino Fundamental. 

          Evidentemente a pequena demanda atendida é insuficiente para produzir as 

transformações desejadas para a Educação do Campo. Os dados dessa pesquisa não 

identificaram indícios que demonstre a potencialidade dos programas desenvolvidos nos 

municípios de forma que estes possam se constituir em referencia para uma 

transformação da educação que tem sido ofertada a população camponesa. Ao contrário, 

evidenciou certa indiferença e desconhecimento por parte dos gestores educacionais, no 

que diz respeito a importância de transformação da Educação do Campo, é muito forte 

nas falas dos secretários/as de educação, a defesa incontestável da educação urbana 

como melhor alternativa para as crianças e jovens camponeses.   

           Acreditamos que para garantir a implementação da Educação do Campo como 

política estatal que atenda as necessidades dos trabalhadores do campo, é necessário um 

conjunto de ações tanto dos gestores estatais como dos movimentos sociais. É 

necessário, sobretudo garantir o fortalecimento da luta por “educação do campo e para o 

campo” entre os trabalhares e o Estado. Assim movimentos sociais sem autonomia e/ou 

atrelados ao Estado terão pouca condição para garantir o fortalecimento da luta pela 

educação do campo. 

          A realidade da educação do campo em Sergipe e no Brasil continua a ser de muita 

fragilidade com: índice muito elevado de analfabetismo, baixo rendimento dos alunos, 

sucateamento e fechamento das escolas, professores mal remunerados, mal formados e 

desvalorizados socialmente, entre outros. A maioria desses problemas que são 

identificados na educação do campo faz parte do contexto agrário, à medida que este 

apresenta: alta concentração de terras, expansão do latifúndio, do agronegócio e do 

trabalho temporário e itinerante. Já não é interessante para o capital manter um 

contingente de analfabetos no campo, entretanto considera desnecessária a educação dos 

camponeses além das séries iniciais. Portanto ainda é garantido aos camponeses escolas 

das series iniciais do Ensino Fundamental, mas não toda a escola básica.  

          Para dá continuidade aos estudos os filhos dos camponeses são obrigados a sair 

do campo. O Estado por sua vez utiliza-se de um conjunto de justificativas para não 

garantir ao cidadão camponês o direito a uma educação que atenda suas necessidades 

educativas. Tais justificativas vão desde a baixa densidade populacional do campo, ao 

perverso discurso da igualdade de acesso ao conhecimento científico.  
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          Quanto à baixa densidade populacional, sabemos que ocasionada pelo projeto 

neoliberal que produz intensa expulsão dos trabalhadores do campo. Estes são 

obrigados a sair de sua comunidade para procurar trabalho em outras regiões à medida 

que estão sendo substituídos pelas máquinas e/ou pelo latifúndio da soja, mamona, 

eucalipto e dos pastos, principalmente. O Estado com a alegação de que manter escolas 

no campo gera prejuízo financeiro, tem implementado em Sergipe, principalmente, a 

política de “nucleação” das escolas do campo que consistem em fechar algumas escolas 

em determinados povoados e encaminhar as crianças e jovens para escolas da sede dos 

municípios ou para alguma escola próxima aos povoados que tiveram suas escolas 

fechadas utilizando para isso o transporte escolar considerado mais barato. Essa tem 

sido a justificativa mais utilizada para o Estado brasileiro não investir em construção de 

novas escolas, nem na ampliação das escolas camponesas existentes. 

          Quanto ao acesso ao conhecimento científico culturalmente tem sido 

desenvolvido uma dualidade entre educação urbana e rural vinculando sempre a 

possibilidade de progresso e sucesso aos que passaram pela escola urbana. Tal 

hierarquização leva muitas vezes ao próprio camponês se convencer e desejar que seus 

filhos sejam escolarizados nas escolas urbanas “porque estas são melhores” que 

camponesas, daí minimizar ou mesmo desqualificar as pressões dos movimentos 

camponeses por escola no campo, justificando, portanto a péssima qualidade da 

educação desenvolvida pelo Estado nas poucas escolas camponesas. 

          Nossa pergunta de tese foi se: a implementação dos programas do governo federal 

nas escolas do campo no Estado de Sergipe têm produzido transformações na política 

educacional camponesa; se há a partir dos programas possibilidade de superação do 

contexto educacional atual segundo os interesses dos trabalhadores do campo. Nossa 

resposta é a de que ainda não há superação e está muito longe de se materializar, visto 

que, a Educação do Campo anda na contramão das prioridades educacionais nacionais. 

O projeto em curso no campo é o do agronegócio (apoiado pelo neoliberalismo) que 

prioriza a mercadoria, completamente diverso do projeto camponês da valorização da 

vida em todas as suas dimensões (FERNANDES, 2008). Não é o projeto camponês que 

detém hegemonia suficiente para garantir uma reversão na prioridade educacional e 

produzir as transformações esperadas.  

          Os programas não têm contribuído para gerar transformação na educação 

camponesa. Eles também não contribuem para a superação da educação atual que 
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fortaleça e potencialize os trabalhadores. Em síntese, não há no Estado de Sergipe uma 

política de Educação do Campo, visto que, para se considerar a existência de uma 

política nesse sentido era necessário que o Estado já garantisse a população camponesa 

um conjunto de elementos constituintes de uma política educacional e esta pesquisa 

mostrou que não existe.  

          É importante, por exemplo, que haja uma política de Estado e não Programas. Um 

dos aspectos que comprovam a não existência de uma política de Educação do Campo 

em Sergipe e no Brasil é que esta tem funcionado através de programas pontuais. Essa 

pesquisa analisou cinco dos principais programas que configuram as ações estatais, nas 

três esferas administrativas, no que diz respeito à educação do Campo. Para se constituir 

como política pública de Estado seria necessária à existência de uma estrutura dentro da 

ossatura do Estado com mais solidez, como um elemento constituinte do Estado para 

garantir direitos aos cidadãos a partir do que a sociedade delibera como função 

prioritária do Estado. Se ao invés disso, apenas um conjunto de ações funciona à base de 

programas e projetos pontuais, sem recurso definido no orçamento estatal, com período 

de início e fim pré-determinado, como ocorre com os programas de Educação do 

Campo, demonstra a fragilidade dessa política e o nível de comprometimento que o 

Estado tem assumido com os cidadãos que devem ser atendidos nos seus direitos por tal 

política.  

          O contexto camponês apresenta características que exigem novas abordagens para 

a construção de políticas comprometidas com a classe trabalhadora que objetivem 

garantir sua autonomia. Portanto, uma política pública estatal de Educação do Campo é 

extremamente fundamental para as populações camponesas. Entretanto essa política 

deveria apresentar algumas características que a colocaria como uma politica educativa 

de Estado. 

          Uma primeira característica deveria ser a de se constituir num sistema integrado 

com os três entes federados: união, estados e municípios, nos quais haveria clara 

definição das competências legais de cada um. A base legal além de deliberar sobre os 

aspectos pedagógicos e estruturais das unidades educativas, como ocorre com as 

diretrizes operacionais para as escolas do campo, deliberaria também sobre competência 

e responsabilidade do poder público constituído sobre oferta e manutenção da Educação 

do Campo, principalmente. Entretanto o próprio regime de colaboração, que nunca foi 

implementado de fato, a não ser na atribuição de responsabilidades administrativas, 
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vincula-se a possibilidade de ser transformado em sistema articulado, fator que poderá 

gerar mais desigualdade educacional ainda.  

          Através do regime a sociedade pode exigir legalmente do Estado nas três esferas 

administrativas que assuma responsabilidade financeira para garantir os padrões de 

qualidade da educação estabelecidos. Nos quinze anos do FUNDEF/FUNDEB o 

governo federal, por exemplo, manteve o custo aluno baixo para não ser obrigado a 

destinar verbas para complementar o fundo nos Estados e municípios. Com o sistema 

integrado, a obrigatoriedade ficará muito mais comprometida, visto que terão a 

responsabilidade apenas de se integrarem e não garantir um padrão mínimo de 

qualidade educacional para todos. Provavelmente o fosso representado nas estatísticas 

nacionais entre regiões tende a se agravar ainda mais, levando a Educação do Campo a 

situação mais crítica do que o identificado nessa pesquisa. 

          Uma segunda característica esperada de uma política estatal de Educação do 

Campo estaria em definir no orçamento publico de acordo com a legislação vigente, 

recursos financeiros permanentes para garantir as condições de funcionamento das 

escolas do campo que atenda as necessidades dos camponeses. Nenhuma política 

pública estatal funciona sem destinação financeira estabelecida. A atual forma como 

tem ocorrido o financiamento da Educação do Campo (através de programas pontuais 

como PRONERA, Escola Ativa, Saberes da Terra, etc.) tem produzido muita 

descontinuidade na implementação da Educação do Campo não garantindo, portanto as 

transformações e rupturas no processo educativo tão almejado pela população 

camponesa, menos ainda a consolidação da Educação do Campo como uma política 

pública de Estado. Acreditamos que a conquista dos 10% do PIB para a educação 

pública, mesmo que não seja a solução definitiva para garantir uma educação de 

excelente qualidade, pode garantir o inicio de uma transformação do contexto atual de 

sucateamento e ausência de responsabilização política com a educação dos camponeses, 

para um contexto mais aproximado do que os trabalhadores do campo, através dos 

movimentos sociais, têm reivindicado para si e para seus filhos.    

          É importante ressaltar que a garantia da educação como um direito está 

intimamente ligada ao financiamento por parte do Estado. Nesse sentido, tornar 

transparente a forma como o financiamento da educação do campo será definido implica 

em deliberar no processo orçamentário e na sua execução: a responsabilidade de cada 

ente federado e a importância de criar o regime de colaboração entre eles. 



268 
 
 
          Um terceiro aspecto que caracterizaria a Educação do Campo como política 

pública está relacionado às condições concretas de trabalho, ou seja, a estrutura física, 

material  e de equipamentos disponíveis nas escolas do campo para garantir aos 

trabalhadores da educação um ambiente com condições dignas de trabalho. Aos 

estudantes um ambiente pedagogicamente saudável, agradável e propicio à 

aprendizagem. Essa pesquisa constatou um total sucateamento dos prédios e ausência 

tanto de material como de equipamentos no conjunto das escolas que compuseram o 

corpus da pesquisa. Houve municípios que dispunham de determinados equipamentos, 

como computadores para o laboratório de informática, e não instalava tais equipamentos 

por falta de mesas ou de espaço físico, demonstrando uma total ineficiência do sistema 

educativo nos três âmbitos federados. 

          Uma quarta característica necessária a uma política de educação do campo, diz 

respeito a formação e valorização do magistério. Considerado como eixo central da 

qualidade da educação (DEMO, 1999), a LDB estabelece entre outros fatores formação 

inicial e continuada para os professores como garantia para a elevação da qualidade da 

educação. A formação inicial constitui o ponto principal a partir do qual é possível 

agregar ou melhorar a qualidade da educação. Portanto um componente estratégico para 

qualquer política de educação, e a necessidade do poder público estabelecer critérios 

tanto de financiamento como de padrões de qualidade e mecanismos de avaliação dessa 

formação. 

          Na contemporaneidade com os desafios e exigências que a sociedade tem 

colocado para os trabalhadores tanto do campo como da cidade, é inegável o papel que a 

educação escolar ocupa na formação do trabalhador. Dessa forma, somente a formação 

inicial do professor não consegue dá conta de todos os desafios que lhe são colocados 

como exigência para compreender e intervir na aprendizagem e formação dos novos 

trabalhadores. Assim, não há como desconsiderar uma educação de qualidade sem 

considerar a formação continuada de professores uma questão fundamental nas políticas 

públicas para a educação. 

          A formação continuada dos professores contribui efetivamente para o contínuo 

aprimoramento profissional além de possibilitar o desenvolvimento de reflexões críticas 

sobre a própria prática pedagógica. Portanto sua importância como componente 

fundamental nas políticas de Educação do Campo. A pesquisa desenvolvida constatou 

que em Sergipe em componente político continua inexistente na educação sergipana. 
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Nenhum dos 16 municípios pesquisados tem uma proposta de formação continuada dos 

professores em ação ou sequer em fase de implementação, não somente para os 

professores do campo, para o conjunto de professores que constitui os sistemas 

municipais de educação. Não havia sequer o tempo de estudo no local de trabalho, 

conhecido em Sergipe como “horas de estudo” que quase a totalidade dos professores 

recebe incorporado em suas jornadas de trabalho, mas que necessita de regulamentação 

pelo órgão administrativo, nesse caso, a secretaria de educação.   

          Nesse momento que os camponeses já conseguiram colocar a Educação do 

Campo na pauta do Estado e galgaram os primeiros passos em torno de transformar a 

educação do Campo uma política estatal, os movimentos sociais do campo perderam 

força política e tem se tornado cada vez mais difícil a consolidação da educação do 

Campo como uma política pública de Estado. Tempos difíceis se apresentam para a 

Educação do campo tanto em Sergipe como no Brasil, principalmente, porque avança a 

crise do capitalismo no mundo, a reorganização do trabalho no meio rural e o 

aprofundamento do modelo de desenvolvimento voltado apenas para a reprodução da 

economia e não para o desenvolvimento humano.  

          Pensamos que as reflexões e análises produzidas nessa tese pode se constituir em 

instrumento de luta tanto para os trabalhadores como para os movimentos sociais do 

campo no enfrentamento com o Estado para garantir aos trabalhadores do campo e aos 

seus filhos o direito a educação que atenda suas necessidades educativas. 
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ANEXO 1 

 
TABELAS COM INFORMAÇÕES SOBRE UTILIZAÇÃO DAS TERRAS E 
PRINCIPAIS CULTURAS CULTIVADAS EM CADA TERRITÓRIO 
SERGIPANO 
 
Tabela 1 – Utilização das Terras do Território Grande Aracaju (em hectares) – 
1996/200631 

 
 

Utilização das terras Ano / Participação no Território (%) 
1996 % 2006 % 

Lavouras permanentes 
Pastagens 
Lavouras temporárias 
Matas e florestas 
Total 

20.972 21,2 
55.497 56,1 
15.136 15,3 
7.268 7,4 

98.873 100,0 

34.145 37,9 
29.741 33,0 
16.312 18,1 
9.943 11,0 

90.141 100,0 
Fonte: Censo Agropecuário, 1996 e 2006.  

 
Tabela 2 – Principais culturas do Território Grande Aracaju segundo a 

área Plantada – 1994, 1998, 2002 e 2006 
 

 

Grande Aracaju Área plantada (Hectare) 
1994 % 1998 % 2002 % 2006 % 

 
 
 
 
 
 

Temporária 

Cana-de-açúcar 
Mandioca 
Milho (em grão) Feijão 
(em grão) Amendoim 
(em casca) Batata - 
doce 
Melancia 
Fava (em grão) 
Fumo (em folha) 
Abacaxi 

7.580 23,1 
1.535 4,7 

557 1,7 
237 0,7 
50 0,2 
28 0,1 
0 0,0 

10 0,0 
5 0,0 
7 0,0 

6.920 23,7 
1.333 4,6 

881 3,0 
191 0,7 
52 0,2 
29 0,1 
0 0,0 

12 0,0 
5 0,0 
0 0,0 

4.340 18,7 
1.407 6,1 
1.001 4,3 

161 0,7 
57 0,3 
38 0,2 
0 0,0 

12 0,1 
2 0,0 
0 0,0 

12.100 38,3 
3.806 12,1 

540 1,7 
438 1,4 
94 0,3 
52 0,2 
24 0,1 
20 0,1 
20 0,1 
3 0,0 

Total 10.009 30,5 9.423 32,3 7.018 30,3 17.097 54,2 
 
 
 
 
 
Permanente 

Coco-da-baía 
Laranja 
Banana 
Maracujá 
Manga 
Mamão 
Limão 
Goiaba 

21.162 64,5 
769 2,3 
437 1,3 
70 0,2 

359 1,1 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 

18.050 61,9 
913 3,1 
355 1,2 
68 0,2 

307 1,1 
36 0,1 
4 0,0 

21 0,1 

14.527 62,7 
887 3,8 
347 1,5 
94 0,4 

229 1,0 
42 0,2 
9 0,0 
7 0,0 

12.552 39,8 
1.356 4,3 

306 1,0 
179 0,6 
56 0,2 
20 0,1 
8 0,0 
0 0,0 

Total 22.797 69,5 19.754 67,7 16.142 69,7 14.477 45,9 
Total das Culturas 32.806   100,0 29.177   100,0 23.160   100,0 31.574  100,0 

Fonte IBGE/ Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, anos selecionados. Elaboração: Autor. 
         

 
Tabela 3 – Utilização das Terras do Território Baixo São Francisco 

Sergipano (em hectares) – 1996 
 

 Ano / Participação no Território (%) 

                                                 
31 Todas as tabelas desse seção foram retiradas da pesquisa de Lima (2008) 
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Utilização das terras 1996 % 
Lavouras temporárias 
Pastagens 
Lavouras permanentes 
Matas e florestas 
Total 

18.043 13,8 
87.068 66,4 
15.561 11,9 
10.519 8,0 

131.191 100,0 
Fonte: Censo Agropecuário, 1996.  

 
Tabela 4 – Principais culturas do Território do Baixo São Francisco 

Sergipano segundo a área Plantada – 1994, 1998, 2002 e 2006 
 

 

Baixo São Francisco Sergipano Área plantada (Hectare) 
1994 % 1998 % 2002 % 2006 % 

26,3 
16,6 
12,8 

2,9 
2,6 
0,7 
0,2 

 

0,1 
 

0,1 
0,1 

 

0,0 
 

0,0 
0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temporária 

Arroz (em casca) 
Cana-de-açúcar 
Mandioca 
Milho (em grão) 
Feijão (em grão) 
Melancia 
Abacaxi 
Amendoim (em 
casca) 
Batata - doce Fava 
(em grão) Algodão 
herbáceo (em 
caroço) 
Melão 
Tomate 

7.435 18,6 
9.480 23,7 
3.855 9,6 
2.530 6,3 
2.631 6,6 

6 0,0 
159 0,4 

 

90 0,2 
 

57 0,1 
95 0,2 

 

61 0,2 
 

0 0,0 
18 0,0 

8.500 21,9 
7.720 19,9 
3.180 8,2 
2.000 5,1 
1.486 3,8 

295 0,8 
122 0,3 

 

41 0,1 
 

34 0,1 
28 0,1 

 

0 0,0 
 

27 0,1 
7 0,0 

9.040 23,0 
6.726 17,1 
2.805 7,1 
1.395 3,6 
1.313 3,3 

344 0,9 
136 0,4 

 

26 0,1 
 

35 0,1 
31 0,1 

 

0 0,0 
 

0 0,0 
4 0,0 

12.810 
8.083 
6.250 
1.386 
1.273 

326 
96 

 

45 
 

36 
30 

 

0 
 

0 
0 

Total 26.417 66,0 23.440 60,3 21.855 55,7 30.335 62,3 
 

 
 
 
 
 
Permanente 

Coco-da-baía 
Banana 
Laranja 
Manga 
Limão 
Tangerina 
Maracujá 
Goiaba 
Mamão 

12.810 32,0 
483 1,2 
83 0,2 

104 0,3 
0 0,0 
0 0,0 

110 0,3 
1 0,0 
1 0,0 

13.837 35,6 
788 2,0 
156 0,4 
201 0,5 

0 0,0 
0 0,0 

417 1,1 
50 0,1 
11 0,0 

14.690 37,4 
1078 2,8 
362 0,9 
245 0,6 
305 0,8 
310 0,8 
132 0,3 
212 0,5 
72 0,2 

14.288 29,4 
1156 2,4 
733 1,5 
721 1,5 
517 1,1 
365 0,8 
267 0,6 
177 0,4 
111 0,2 

Total 13.592 34,0 15.460 39,7 17.406 44,3 18.335 37,7 
Total das Culturas 40.009   100,0 38.900   100,0 39.261   100,0 48.670  100,0 

Fonte IBGE/ Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, anos selecionados.  
 
 

Tabela 5 – Utilização das Terras do Território Leste Sergipano (em 
hectares) –1996/2006 

 
 

Utilização das terras Ano / Participação no território (%) 
1996 % 2006 % 

Pastagens 
Lavouras permanentes 
Matas e florestas 
Lavouras temporárias 
Total 

78.978 69,3 
8.922 7,8 
8.791 7,7 

17.356 15,2 
114.047 100,0 

48.362 60,1 
12.508 15,5 
10.461 13,0 
9.201 11,4 

80.532 100,0 
Fonte: Censo Agropecuário, 1996 e 2006.  
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Tabela 6 – Principais culturas do Território do Leste Sergipano 
segundo a área Plantada – 1994, 1998, 2002 e 2006 

 

Leste Sergipano Área plantada (Hectare) 
1994 % 1998 % 2002 % 2006 % 

 
 
 
 
 
 

Temporária 

Cana-de-açúcar 
Mandioca 
Milho (em grão) 
Feijão (em grão) 
Fava (em grão) 
Amendoim (em casca) 
Abacaxi 
Batata - doce 
Algodão herbáceo (em 
caroço) 

7.090 47,5 6.865 49,0 5.130 40,3 16.226 63,1 
1.456 9,8 1.510 10,8 1.655 13,0 3.852 15,0 
1.672 11,2 1.445 10,3 2.065 16,2 1.590 6,2 

907 6,1 452 3,2 473 3,7 1.110 4,3 
120 0,8 60 0,4 55 0,4 70 0,3 
73 0,5 39 0,3 42 0,3 60 0,2 

3 0,0 8 0,1 10 0,1 31 0,1 
6 0,0 25 0,2 15 0,1 15 0,1 

 

80 0,5 10 0,1 0 0,0 0 0,0 

Total 11.407 76,5 10.414 74,3 9.445 74,3 22.954 89,2 
 
 
 
 
 

Permanente 

Coco-da-baía 
Banana 
Laranja 
Maracujá 
Goiaba 
Mamão 
Manga 
Pimenta-do-reino 

2.833 19,0 2.594 18,5 2.295 18,1 2.034 7,9 
323 2,2 487 3,5 484 3,8 469 1,8 
181 1,2 350 2,5 324 2,6 250 1,0 
30 0,2 3 0,0 37 0,3 30 0,1 
0 0,0 38 0,3 19 0,2 0 0,0 
0 0,0 15 0,1 18 0,1 0 0,0 

131 0,9 110 0,8 94 0,7 0 0,0 
10 0,1 9 0,1 0 0,0 0 0,0 

Total 3.508 23,5 3.606 25,7 3.271 25,7 2.783 10,8 
Total das Culturas 14.915   100,0 14.020   100,0   12.716   100,0 25.737  100,0 

Fonte IBGE/ Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, anos selecionados. 

 

Tabela 7 – Utilização das Terras do Território Sul Sergipano (em hectares) – 
1996/2006 

 
 

Utilização das terras Ano / Participação no Território (%) 
1996 % 2006 % 

Pastagens 
Lavouras permanentes 
Matas e florestas 
Lavouras temporárias 
Total 

147.632 61,1 
55.505 23,0 
22.513 9,3 
15.867 6,6 

241.517 100,0 

142.751 42,6 
137.849 41,1 
37.292 11,1 
17.604 5,3 

335.496  100,0 
Fonte: Censo Agropecuário, 1996 e 2006.  

 
Tabela 8 – Principais culturas do Território do Sul Sergipano segundo a área 

Plantada – 1994, 1998, 2002 e 2006. 
 

 

Sul Sergipano Área plantada (Hectare) 
1994 % 1998 % 2002 % 2006 % 
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Temporária 

Mandioca 
Milho (em grão) 
Feijão (em grão) 
Amendoim (em 
casca) 
Fumo (em folha) 
Abacaxi 
Fava (em grão) 
Batata - doce 
Cana-de-açúcar 
Tomate 

4.960 9,3 4.065 6,7 4.469 7,4 12.263 14,5 
1.985 3,7 2.759 4,6 1.785 3,0 2.738 3,2 
1.683 3,2 1.772 2,9 1.291 2,1 1.806 2,1 

 

280 0,5 274 0,5 265 0,4 550 0,7 
 

446 0,8 440 0,7 248 0,4 516 0,6 
93 0,2 123 0,2 64 0,1 292 0,3 

207 0,4 205 0,3 154 0,3 263 0,3 
198 0,4 120 0,2 90 0,2 128 0,2 

3 0,0 2 0,0 2 0,0 14 0,0 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

Total 9.855 18,5 9.760 16,2 8.368 13,9 18.571 21,9 
 
 
 
 
 
 

Permanente 

Laranja 
Coco-da-baía 
Maracujá 
Banana 
Limão 
Tangerina 
Mamão 
Manga 
Abacate 
Goiaba 

28.828 54,0   38.729 64,1   39.094 64,7 48.977 57,7 
12.035 22,5 9.383 15,5 9.989 16,5 13.040 15,4 

922 1,7 829 1,4 931 1,5 1.552 1,8 
915 1,7 727 1,2 801 1,3 1.111 1,3 
566 1,1 583 1,0 773 1,3 738 0,9 

93 0,2 122 0,2 135 0,2 447 0,5 
76 0,1 107 0,2 106 0,2 242 0,3 

120 0,2 172 0,3 196 0,3 160 0,2 
8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
0 0,0 18 0,0 0 0,0 3 0,0 

Total 43.563 81,6   50.670 83,9   52.025 86,1 66.270 78,1 
Total das Culturas 53.418   100,0   60.430   100,0   60.393   100,0 84.841   100,0 

Fonte IBGE/ Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, anos selecionados.  
 

 
Tabela 9 – Utilização das Terras do Território Alto Sertão Sergipano (em 

hectares) –1996 
 

 

Utilização das terras Ano / Participação no Território (%) 
1996 % 

Pastagens 
Matas e florestas 
Lavouras temporárias 
Lavouras permanentes 
Total 

238.062 61,5 
67.138 17,3 
81.598 21,1 

333 0,1 
387.131 100,0 

Fonte: Censo Agropecuário, 1996 e 2006.  
 

 
Tabela 10 – Principais culturas do Território do Alto Sertão Sergipano segundo 

a área Plantada – 1994, 1998, 2002 e 2006 
 

Alto Sertão Sergipano Área plantada (Hectare) 
1994 % 1998 % 2002 % 2006 % 
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Temporária 

Milho (em grão) 
Feijão (em grão) 
Mandioca 
Fava (em grão) 
Melancia 
Fumo (em folha) 
Tomate 
Algodão herbáceo 
(em caroço) 
Amendoim (em 
casca) 
Arroz (em casca) 
Batata - doce 

42.850 50,0 
35.710 41,7 

510 0,6 
470 0,6 
25 0,0 
30 0,0 

200 0,2 
 

5.250 6,1 
 

40 0,1 
 

526 0,6 
20 0,0 

19.870 16697,5 
15.290 12848,7 

840 705,9 
170 142,9 
60 50,4 

5 4,2 
34 28,6 

 

1.560 1310,9 
 

22 18,5 
 

25 21,0 
2 1,7 

18.100 48,7 
18.170 48,9 

575 1,6 
150 0,4 
37 0,1 
3 0,0 
5 0,0 

 

0 0,0 
 

4 0,0 
 

0 0,0 
3 0,0 

38.350 66,6 
17.980 31,2 

930 1,6 
140 0,2 
50 0,1 
5 0,0 
5 0,0 

 

0 0,0 
 

0 0,0 
 

0 0,0 
0 0,0 

Total 85.631 99,9 37.878 31830,3 37.047 99,6 57.460 99,8 
 
 

Permanente 

Banana 
Coco-da-baía 
Manga 
Uva 

40 0,1 
0 0,0 

16 0,0 
4 0,0 

66 55,5 
3 2,5 

16 13,5 
0 0,0 

107 0,3 
20 0,1 
16 0,0 
0 0,0 

89 0,2 
45 0,1 
0 0,0 
0 0,0 

Total 60 0,1 85 71,4 143 0,4 134 0,2 
Total das Culturas 85.691   100,0 37.963 100,0 37.190   100,0 57.594  100,0 

Fonte IBGE/ Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, anos selecionados 

 
 

Tabela 11 – Utilização das Terras do Território Médio Sertão Sergipano (em 
hectares) –1996/2006 

 
 

Utilização das terras Ano / Participação no Território (%) 
1996 % 2006 % 

Pastagens 
Lavouras temporárias 
Matas e florestas 
Lavouras permanentes 
Total 

116.791 84,9 
12.499 9,1 
8.063 5,9 

282 0,2 
137.635 100,0 

97.798 83,3 
12.675 10,8 
6.290 5,4 

618 0,5 
117.381 100,0 

Fonte: Censo Agropecuário, 1996 e 2006.  

 
 
Tabela 12 – Principais culturas do Território do Médio Sertão 

Sergipano segundo a área Plantada – 1994, 1998, 
2002 e 2006 

 
 

Médio Sertão Sergipano Área plantada (Hectare) 
1994 % 1998 % 2002 % 2006 % 

 
 
 
 
 
 
 

Temporária 

Milho (em grão) 
Mandioca 
Feijão (em grão) 
Cana-de-açúcar 
Abacaxi 
Fava (em grão) 
Amendoim (em casca) 
Batata - doce 
Algodão herbáceo (em 
caroço) 
Tomate 

5.800 37,5 4.570 39,6 6.600 52,3 11.900 54,7 
2.775 17,9 2.825 24,5 2.260 17,9 4.360 20,1 
5.190 33,5 3.010 26,1 2.870 22,7 2.960 13,6 

707 4,6 470 4,1 280 2,2 1.800 8,3 
112 0,7 220 1,9 129 1,0 295 1,4 
430 2,8 155 1,3 180 1,4 185 0,9 

15 0,1 25 0,2 48 0,4 51 0,2 
15 0,1 15 0,1 20 0,2 6 0,0 

 

230 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
 

2 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 
Total 15.276 98,7 11.291 97,8   12.388 98,1 21.557 99,1 
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Permanente 

Banana 
Manga 
Coco-da-baía 
Laranja 

138 0,9 133 1,2 142 1,1 125 0,6 
24 0,2 67 0,6 54 0,4 35 0,2 
6 0,0 17 0,2 17 0,1 17 0,1 

36 0,2 38 0,3 30 0,2 12 0,0 
Total 204 1,3 255 2,2 243 1,9 189 0,9 

Total das Culturas 15.480   100,0 11.546   100,0   12.631   100,0 21.746  100,0 
Fonte IBGE/ Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, anos selecionados.  
 

 
Tabela 13 – Utilização das Terras do Território Agreste Central Sergipano (em 

hectares) –1996/2006 

 
 

Utilização das terras Ano / Participação no Território (%) 
1996 % 2006 % 

Pastagens 
Lavouras temporárias 
Matas e florestas 
Lavouras permanentes 
Total 

214.230 76,75 
45.716 16,38 
17.041 6,10 
2.149 0,77 

279.136 100,00 

147.190 59,53 
70.779 28,63 
15.986 6,47 
13.293 5,38 

247.248 100,00 
Fonte: Censo Agropecuário, 1996 e 2006.  

  
 
 

Tabela 14– Principais culturas do Território do Agreste Central segundo 
a área Plantada – 1994, 1998, 2002 e 2006 

 
 

Agreste Central Sergipano Área plantada (Hectare) 
1994 % 1998 % 2002 % 2006 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temporária 

Milho (em grão) 
Feijão (em grão) 
Mandioca 
Batata - doce Cana-
de-açúcar Amendoim 
(em casca) Melancia 
Tomate 
Fava (em grão) 
Algodão herbáceo (em 
caroço) 
Batata - inglesa 
Cebola 

14.190 31,8 
12.400 27,8 
7.925 17,8 
1.972 4,4 

650 1,5 
338 0,8 
218 0,5 
213 0,5 

2.500 5,6 
 

2.823 6,3 
 

75 0,2 
6 0,0 

17.060 47,4 
5.998 16,7 
6.330 17,6 
2.215 6,2 

951 2,6 
344 1,0 
328 0,9 
255 0,7 
335 0,9 

 

0 0,0 
 

40 0,1 
11 0,0 

37.061 62,1 
8.802 14,8 
6.505 10,9 
2.670 4,5 
1.106 1,9 

450 0,8 
368 0,6 
238 0,4 
377 0,6 

 

0 0,0 
 

0 0,0 
0 0,0 

48.330 65,4 
10.848 14,7 
8.280 11,2 
2.700 3,7 

630 0,9 
482 0,7 
360 0,5 
250 0,3 
78 0,1 

 

0 0,0 
 

0 0,0 
0 0,0 

Total 43.310 97,1 33.867 94,1 57.577 96,5 71.958 97,3 
 

 
 
 

Permanente 

Laranja 
Banana 
Coco-da-baía 
Manga 
Maracujá 
Goiaba 

469 1,1 
472 1,1 
212 0,5 
74 0,2 
78 0,2 
0 0,0 

713 2,0 
648 1,8 
347 1,0 
360 1,0 
51 0,1 

1 0,0 

684 1,2 
668 1,1 
350 0,6 
310 0,5 
80 0,1 
0 0,0 

634 0,9 
632 0,9 
349 0,5 
272 0,4 
95 0,1 
0 0,0 

Total 1.305 2,9 2.120 5,9 2.092 3,5 1.982 2,7 
Total das Culturas 44.615   100,0 35.987   100,0 59.669   100,0 73.940   100,0 

Fonte IBGE / Pesquisa Agrícola Municipal – anos selecionados 
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Tabela 15 – Utilização das Terras do Território Centro Sul Sergipano (em 

hectares) –1996/2006 
 

Utilização das terras Ano / Participação no Território (%) 
1996 % 2006 % 

Pastagens 
Lavouras temporárias 
Matas e florestas 
Lavouras permanentes 
Total 

215.607 77,8 
35.590 12,8 
17.059 6,2 
9.005 3,3 

277.261 100,0 

193.718 65,2 
73.010 24,6 
20.306 6,8 
10.264 3,5 

297.298 100,0 
Fonte: Censo Agropecuário, 1996 e 2006 

 

 
Tabela 16 – Principais culturas do Território do Centro-Sul Sergipano 

segundo a área Plantada – 1994, 1998, 2002 e 2006 
 

 

Centro-Sul Sergipano Área plantada (Hectare) 
1994 % 1998 % 2002 % 2006 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temporária 

Milho (em grão) 
Mandioca 
Feijão (em grão) 
Fumo (em folha) 
Fava (em grão) 
Batata - doce 
Amendoim (em 
casca) 
Abacaxi 
Tomate 
Algodão herbáceo 
(em caroço) 
Batata - inglesa 

18.750 24,3 
17.280 22,4 
20.476 26,5 

3.525 4,6 
2.650 3,4 

455 0,6 
 

393 0,5 
 

75 0,1 
16 0,0 

 

388 0,5 
 

4 0,0 

26.800 31,2 
16.220 18,9 
24.225 28,2 

2.950 3,4 
980 1,1 
390 0,5 

 

338 0,4 
 

60 0,1 
55 0,1 

 

0 0,0 
 

2 0,0 

32.425 41,2 
11.290 14,4 
19.880 25,3 

1.110 1,4 
496 0,6 
243 0,3 

 

233 0,3 
 

25 0,0 
46 0,1 

 

0 0,0 
 

0 0,0 

35.700 40,4 
21.425 24,2 
14.755 16,7 

1.670 1,9 
333 0,4 
206 0,2 

 

189 0,2 
 

80 0,1 
40 0,1 

 

0 0,0 
 

0 0,0 
Total 64.012 83,0 72.020 83,9 65.748 83,6 74.398 84,2 

 
 
 
 
 
 

Permanente 

Laranja 
Maracujá 
Banana 
Coco-da-baía 
Mamão 
Tangerina 
Goiaba 
Limão 
Manga 
Urucum (semente) 

8.872 11,5 
3.328 4,3 

447 0,6 
361 0,5 
104 0,1 
10 0,0 
0 0,0 

23 0,0 
0 0,0 
8 0,0 

9.576 11,2 
3.084 3,6 

475 0,6 
366 0,4 
70 0,1 
20 0,0 
29 0,0 
25 0,0 

218 0,3 
0 0,0 

9.041 11,5 
2.875 3,7 

482 0,6 
366 0,5 
108 0,1 
14 0,0 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 

9.915 11,2 
3.066 3,5 

503 0,6 
354 0,4 
125 0,1 
10 0,0 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 

Total 13.153 17,1 13.863 16,1 12.886 16,4 13.973 15,8 
Total das Culturas 77.165   100,0 85.883   100,0 78.634   100,0 88.371   100,0 

Fonte IBGE/ Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, anos selecionados.  
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ANEXO 2 

TABELAS COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS PROGRAMAS DE 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 
Tabela 17 – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - 

PRONERA 
PROGRAMA ANO/IMPLANTAÇÃO ÓRGÃO 

VINCULADO 
ÓRGÃO 
FINANCIADOR 

BASE LEGAL 

PRONERA - 
Programa 
Nacional de 
Educação na 
Reforma Agrária 

 
 
16 DE ABRIL DE 
1998 

 
 
 
INCRA/MDA 

 
 
 
MDA/MEC 

Portaria Nº. 10/98, do 
Ministério Extraordinário de 
Política Fundiária. 

Portaria/INCRA/nº 
837/2001. 

Portaria/INCRA/Nº 282 de 
16/4/2004.  

Objetivos do 
programa 

Geral: Fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária estimulando, propondo, criando, 
desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando metodologias voltadas para a 
especificidade do campo, tendo em vista contribuir para a promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

Metodologia do 
programa 

Para promover o desenvolvimento sustentável, as ações do programa têm como base a 
diversidade cultural e sócio-territorial, os processos de interação e transformação do campo, a 
gestão democrática e o avanço científico e tecnológico. Já as práticas educacionais têm como 
princípios o diálogo, a práxis e a transdisciplinaridade. O Pronera é uma parceria do INCRA 
com movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais, instituições 
públicas de ensino, instituições comunitárias de ensino sem fins lucrativos e governos 
estaduais e municipais.  

Sujeitos do 
programa 

O PRONERA tem como população participante  jovens e adultos dos projetos de assentamento 
criada pelo INCRA ou por órgãos estaduais de terras, desde que haja parceria formal entre o 
INCRA e esses órgãos. 

Abrangência do 
programa 

No caso da Educação de Jovens e Adultos -EJA nas modalidades de alfabetização e 
escolaridade/ensino fundamental, também podem participar todos(as) os (as) trabalhadores(as) 
acampados(as) e cadastrados pelo INCRA.  
Acampados e assentados da reforma agrária de todo país em todas as modalidades de ensino. 

 
Ações do 
programa 

O programa apoia e financia projetos em todos os níveis de ensino, conforme relacionado 
abaixo: 

Educação de jovens e adultos (EJA) – Desenvolve-se por meio da alfabetização e 
continuidade dos estudos escolares nos ensinos fundamental e médio. Os projetos contêm três 
ações básicas:  

 Alfabetizar e escolarizar jovens e adultos nos dois segmentos do ensino fundamental;   Capacitar pedagogicamente e escolarizar educadores no ensino fundamental para que 
venham a atuar como agentes multiplicadores nas áreas de reforma agrária;  Formar e escolarizar os coordenadores locais para atuarem como agentes sociais 
multiplicadores e organizadores de atividades educativas comunitárias.   

Ensino Médio e Técnico Profissionalizante – Destina-se à formação de professores 
no curso Normal e à formação de Técnicos Jovens e Adultos nas áreas de reforma agrária. 
Objetivam formar nos assentamentos profissionais capazes de contribuir para a melhoria das 
condições de vida das comunidades e promoção do desenvolvimento das áreas de reforma 
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agrária.   

Ensino Superior – Destina-se ao cumprimento da garantia de formação profissional, 
mediante cursos de graduação ou pós-graduação, em diversas áreas do conhecimento que 
qualifiquem as ações dos sujeitos que vivem e/ou trabalham para a promoção do 
desenvolvimento sustentável dos assentamentos. Promovem o diálogo e a pesquisa científica 
entre as comunidades e as universidades, desenvolvendo metodologias apropriadas para as 
diversidades territoriais. 

PRONERA EM 
SERGIPE 

Em 1996: Alfabetização de Jovens e Adultos. O Núcleo de Ensino de Estudos e Pesquisa em 
Alfabetização (NEPA), vinculado ao Departamento de Educação da Universidade Federal de 
Sergipe, inicia sua atuação em pesquisa e extensão nos assentamentos rurais de reforma agrária 
com Educação de Jovens e Adultos. Inicialmente com verba do FAT, atendendo a 16 
municípios, 14 assentamentos, 35 classes e 940 alfabetizandos matriculados.  
Em 1997: Supletivo para os alfabetizadores que atuam nas classes dos assentamentos 
concluírem o Ensino Fundamental. 
A partir de 1999: O trabalho teve apoio financeiro e administrativo do PRONERA, um 
programa vinculado ao INCRA, com a missão de apoiar ações de educação nas áreas de 
reforma agrária, em articulação com as universidades e movimentos sociais do campo.  
Em 2002: trabalhamos em 26 municípios, envolvendo 65 assentamentos, 72 classes e 1883 
alunos matriculados na Alfabetização de Adultos. 
Em 2003: conclusão do Ensino Médio Modalidade Normal para educadores populares dos 
assentamentos.  
Pedagogia da Terra: O Projeto de Licenciatura Plena em Pedagogia da Terra conferirá o grau 
de Licenciado, destinado à formação de professores para o ensino das Disciplinas Pedagógicas 
nos Cursos Normais e para o exercício da docência na Educação Infantil e nas Séries Iniciais 
do ensino fundamental, e de atividades de coordenação e assessoramento pedagógico em 
órgãos do sistema Educacional. O Curso proporcionará ainda, através de disciplinas 
obrigatórias e optativas, o acesso aos conhecimentos necessários ao exercício das funções de 
Planejamento, Supervisão, Orientação e Administração do Ensino. Será ministrado em duração 
plena e terá por objetivo promover o domínio dos conteúdos científicos e técnico - 
pedagógicos que capacitem os futuros profissionais a: 1 - Compreender a realidade política, 
social, econômica e educacional brasileira; 2 - Perceber a escola, sua organização de trabalho e 
sua função enquanto instituição inserida no contexto histórico - social; 3 - Buscar alternativas 
de ação na construção de uma escola pública e gratuita que ofereça uma educação de boa 
qualidade para todos; 4 - Desempenhar a docência nos diferentes níveis previstos pelo curso 
bem como atividades de coordenação e assessoramento pedagógico relativos a estes mesmos 
níveis de ensino em órgãos do Sistema Educacional; 5 - Desempenhar funções técnico - 
pedagógicas previstas pela LDB. 

FONTE: MEC/SECAD /2010. 
  

Tabela 18 – Programa PROJOVEM Campo: SABERES DA TERRA 
 

PROGRAMA ANO/IMPL
ANTAÇÃO 

ÓRGÃO 
VINCULADO 

ÓRGÃO 
FINANCI
ADOR 

BASE LEGAL 

PROJOVEM: 
Saberes da 
Terra 

2005 Ministério de 
Educação - MEC, 
Ministério do 
Trabalho e 
Emprego - MTE e 
Ministério do 
Desenvolvimento 
Agrário -MDA 

MEC – 
FNDE 
MTE 
MDA  

Resolução CNE/CEB nº 1 
de 03 de abril de 2002; 

Parecer CNE/CEB nº 
01/2006 – Aplicação da 
Pedagogia da Alternância; 
Parecer CNE/CEB nº 
36/2001 – Diretrizes 
Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo. 
 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb001_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb001_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/EducCampo01.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/EducCampo01.pdf
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Objetivos do 
programa 

Geral: Desenvolver políticas de educação do campo e de juventude que oportunizem a 
jovens agricultores/as familiares excluídos do sistema formal de ensino a escolarização 
em Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, integrado à 
qualificação social e profissional.  

Específicos: Elevar a escolaridade e proporcionar a qualificação profissional inicial de 
agricultores/as familiares; Estimular o desenvolvimento sustentável como possibilidade 
de vida, trabalho e constituição de sujeitos cidadãos no campo; Fortalecer o 
desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias adequadas à modalidade de 
EJA no campo; Realizar formação continuada em metodologias e princípios políticos 
pedagógicos voltados às especificidades do campo para educadores/as envolvidos no 
programa; Fornecer e publicar materiais pedagógicos que sejam apropriados ao 
desenvolvimento da proposta pedagógica; Estimular a permanência dos jovens na escola 
por meio da concessão de auxilio financeiro.                                                                          

Metodologia 
do programa 

Os agricultores participantes recebem uma bolsa de R$ 1.200,00 em 12 parcelas e têm 
de cumprir 75% da frequência. O curso, com duração de dois anos, é oferecido em 
sistema de alternância intercalando tempo-escola e tempo-comunidade. O formato do 
programa é de responsabilidade de cada estado, de acordo com as características da 
atividade agrícola local. 

Sujeitos do 
programa 

Jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos, residentes no campo, que sabem ler e 
escrever, mas  não concluíram o ensino fundamental. 

Abrangência 
do programa 

O programa tem como meta atender 275 mil jovens agricultores familiares até 2011.. 

Ações do 
programa 

O governo federal descentraliza recursos para secretarias estaduais de Educação, 
municípios ou DF desenvolverem o Programa (implementação das turmas) e para 
instituições de Ensino Superior Públicas, para formação continuada dos profissionais em 
exercício efetivo no ProJovem Campo -Saberes da Terra. 

PROJOVEM: 
Saberes da 
Terra em 
Sergipe 

O governo federal descentraliza recursos para secretarias estaduais de Educação, 
municípios ou DF desenvolverem o Programa (implementação das turmas) e para 
instituições de Ensino Superior Públicas, para formação continuada dos profissionais em 
exercício efetivo no ProJovem Campo -Saberes da Terra. 

FONTE: MEC/SECAD /2010. 
 
 

Tabela 19 – Programa  Educação nos Quilombos 
 

PROGRAMA ANO/IMPLANTAÇÃO ÓRGÃO 
VINCULADO 

ÓRGÃO 
FINANCIADOR 

BASE 
LEGAL 

Educação 
Quilombola 

 MEC MEC  

Objetivos do 
programa 

Elevar a qualidade da educação oferecida às comunidades quilombolas. 

Metodologia do 
programa 

Repasse financeiro para sistemas municipais e estaduais para formação de professores 
e ampliação e melhoria da rede física escolar e produção e aquisição de material 
didático para escolas quilombolas. 

Sujeitos do 
programa 

Professores e alunos das escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombo. 

Abrangência do 
programa 

Municípios que tenham área remanescente de quilombo. 

Ações do 
programa 

O Ministério da Educação (MEC) oferece, anualmente, apoio financeiro aos sistemas 
de ensino. Os recursos são destinados para a formação continuada de professores para 
áreas remanescentes de quilombos, ampliação e melhoria da rede física escolar e 
produção e aquisição de material didático. 
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FONTE: MEC/SECAD /2010. 
Tabela 20 – Escolas em Área de Quilombolas 

 

Escolas em área remanescente de quilombos 

  

  

  

Unidade da Federação  

Quantidade de:    

Matrículas  Docentes  Escolas  
  

Rondônia  39  2  2    
Pará  16.138  652  181    
Amapá  1.078  77  12    
Tocantins  880  66  18    
Maranhão  34.229  1.705  423    
Piauí  1.160  58  23    
Ceará  2.724  84  11    
Rio Grande do Norte  1.093  55  17    
Paraíba  1.990  103  18    
Pernambuco  8.695  337  46    
Alagoas  3.545  120  16    
Sergipe  2.915  162  16    
Bahia  57.437  1.748  246    
Minas Gerais  6.845  441  81    
Espírito Santo  558  35  15    
Rio de Janeiro  2.570  144  9    
São Paulo  1.409  120  26    
Paraná  2.228  128  17    
Santa Catarina  73  6  6    
Rio Grande do Sul  3.230  263  30    
Mato Grosso do Sul  1.228  87  6    
Mato Grosso  285  13  2    
Goiás  1.433  87  32    
          
Total Brasil  151.782  6.493  1.253  

Ano: 2007 Fonte: INEP 

Tabela 21 – Programa ESCOLA ATIVA  
 

PROGRA
MA 

ANO/IM
PLANT
AÇÃO 

ÓRGÃO 
VINCULAD
O 

ÓRGÃO 
FINANCI
ADOR 

BASE LEGAL 

ESCOLA 
ATIVA 

    1997 PROJEO 
NORDESTE
FUNDESCO
LA, SECAD 
MEC  

       FNDE  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação –  
9.394/1996; 
Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002, que 
institui as Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo; 
Resolução nº 2, de 28 de abril 2008. 

Histórico  
Objetivos 
do 

Geral: Melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes multisseriadas 
das escolas do campo. 
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programa Específicos: 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 formação continuada para os educadores envolvidos no 
Programa em propostas pedagógicas e princípios políticos pedagógicos voltados às 
especificidades do campo; Fornecer e publicar materiais pedagógicos que sejam apropriados 
para o desenvolvimento da proposta pedagógica. 

Metodolog
ia do 
programa 

O programa Escola Ativa adota uma metodologia própria fundamentada em princípios 
da Escola Nova utilizando diversos ambientes pedagógicos: 
1.Cadernos de Ensino-Aprendizagem: São livros específicos por disciplinas (português, 
matemática,história, geografia, ciências e alfabetização), desenvolvidos para utilização nas 
classes multisseriadas.  
2.Cantinhos de Aprendizagem: Espaço Interdisciplinar de Pesquisa: São espaços nos 
quais serão reunidos materiais de pesquisa que se constituem em subsidio para as aulas ao criar 
oportunidades e situações para experimentação, comparação e socialização de conhecimento. 
3.Colegiado Estudantil: 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. 
4.Escola e Comunidade:  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. 
5.Organização do trabalho pedagógico de turmas multisseriadas que adotam o Programa 
Escola Ativa: O Programa propõe formas alternativas de organização e funcionamento de 
turmas multisseriadas, dada a compreensão de que não se pode trabalhar numa classe 
multisseriada dando a ela o mesmo tratamento de uma turma seriada. 
6.Metodologia dos Cadernos de Ensino-Aprendizagem: Os Cadernos possuem uma 
estrutura diferenciada que busca facilitar a aprendizagem do educando de forma dinâmica, 
atrativa e cooperativa. É seu objetivo integrar os conteúdos e remeter à pesquisa pedagógica e 
à discussão problematizadora. 

Sujeitos 
do 
programa 

Educadoras/es, educanda/os, formadores/as de escolas com classes multisseriadas em escolas 
do campo e equipes técnicas das secretarias municipais e estaduais de educação envolvidos 
com as classes multisseriadas. 

Abrangênc
ia do 
programa 

Atender as escolas de todos municípios que aderiram ao Programa Escola Ativa no Plano de 
Ação Articulada par ou que esteja incluído nos Territórios da Cidadania. 

Ações do 
programa 

Formação continuada de professores, acompanhamento pedagógico. 

ESCOLA 
ATIVA 
EM 
SERGIPE 

O Programa Escola Ativa em Sergipe atuava em pouco mais de 5% dos municípios sergipanos. 
Atualmente, está em processo de implantação do programa no novo formato. 

FONTE: MEC/SECAD/2010. 
 

Tabela 22 – Programa PROCAMPO 
 

PROGRAMA ANO/IMPLANTAÇÃO ÓRGÃO 
VINCULADO 

ÓRGÃO 
FINANCIADOR 

BASE LEGAL 

PROCAMPO                 2009 MEC/SECAD       MEC/FNDE  RESOLUÇÃO/CD/FNDE 
Nº 06 DE 17 DE 
MARÇO DE 2009 

Objetivos do 
programa 

Apoiar a implementação de cursos regulares de licenciatura em educação do campo nas instituições 
públicas de ensino superior de todo o país, voltados especificamente para a formação de educadores 
para a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio nas escolas rurais. 

Metodologia 
do programa 

Os projetos devem prever: a criação de condições teóricas, metodológicas e práticas para que os 
educadores atuem na construção e reflexão do projeto político-pedagógico das escolas do campo; a 
organização curricular por etapas presenciais, equivalentes a semestres de cursos regulares, em 
regime de alternância entre tempo-escola e tempo-comunidade; a formação por áreas de 
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conhecimento previstas para a docência multidisciplinar, com definição pela universidade da(s) 
respectiva(s) área(s) de habilitação; consonância com a realidade social e cultural específica das 
populações do campo a serem beneficiadas. 

Sujeitos do 
programa 

Professores em exercício nos sistemas públicos de ensino que atuam nas escolas rurais e não tem 
habilitação legal para a função; Educadores que têm experiência e/ou atuam em educação do campo; 
Jovens e adultos das comunidades do campo. 

Abrangência 
do programa 

Pretende atingir todas as instituições públicas de ensino superior do país. 

Ações do 
programa 

Financiar projetos de cursos de formação inicial de professores em Licenciatura do Campo. 

ESCOLA 
ATIVA EM 
SERGIPE 

No estado de Sergipe foi criada a primeira turma de Licenciatura em Educação do Campo (PROLEC) 
em 2008. Foram aprovados no vestibular especial 50 alunos/professores. O grupo apresenta um perfil 
bem diversificado. Composto por professores que atuam no campo em áreas de reforma agrária, em 
quilombos e nas escolas rurais com as turmas multisseriadas. 

FONTE: MEC/SECAD/2010. 
 
 

Tabela 23 – Universidades participantes do PROCAMPO em 2010 
 
N
º 

UF SIGLA UNIVERSIDADE VAGAS 
OFERTA
DAS 

CURSIS
TAS 
MATRIC
ULADOS 

TURM
A 

 
01  
 

AL UNEAL Universidade Estadual de Alagoas 60        - 01 

02 AP UNIFAP Universidade Federal do Amapá 110 110 02 
03 BA  UFBA Universidade Federal da Bahia 60 60 01 
04 BA UNEB 

 
Universidade do Estado da Bahia 110     - 02 

05 CE URCA Universidade Regional do Cariri 60 60 01 
06 CE UECE Universidade do Estado do Ceará 60    - 01 
07  DF UNB 

 
Fundação Universidade de Brasília 180 180 03 

08 ES UFES Universidade Federal do Espírito 
Santo 

60    - 01 

09 M
A 

FMA Instituto Federal do Maranhão 60 60 01 

10 M
A 

UFMA 
 

Universidade Federal do 
Maranhão 

120 120 01 

11 M
G 

UFMG Universidade Federal de Minas 
Gerais  
 

108 108 02 

12 M
G 

UFVJM Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri  
 
 

60 60 01 

13 M
G 

UNIMONTE
S 

Universidade Estadual de Montes 
Claros  
 
 

120      -  02 

14 PA UFPA  
 Universidade Federal do Pará 
 

60     - 01 

15 PA IFPA  
Instituto Federal do Pará  
 

960 360 16 

16  PB  UFCG Universidade Federal de Campina 50 50 01 
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 Grande 
17 PE  AEDE Autarquia Educacional de 

Salgueiro 
60    - 01 

18 PE  AESA 
 

Autarquia Educacional de Ensino 
Superior de 
Arco Verde 

60    - 01 

19 PE AESET Autarquia Educacional Serra 
Talhada 

60    - 01 

20 PE CESVASF Autarquia Educacional Belemita  60 60 01 
21 PE  Autarquia Educacional de 

Afogados da 
Ingazeira 

60    - 01 

22 PE AEDA Autarquia Educacional do Araripe 60    - 01 
23 PE  UPE Universidade de Pernambuco 60    -  01 
24 PI  UFPI Universidade Federal do Piauí 120 120 02 
25 PR UTFPR Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná 
60    -  01 

26 PR  UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná 

60 60 01 

27 PR  
 

UNICENTR 
O 
 

Universidade Estadual do Centro 
Oeste do 
Paraná 

60 60 01 

28 RJ  
 

FAETEC FAETEC – Fundação de Apoio à 
Escola Técnica do Estado do Rio 
de Janeiro 

60    - 01 

29 RO  
 

UNIR Universidade Federal de Rondônia 60   - 02 

30 RR  UFRR 
 

Universidade Federal de Roraima 60    -  01 

31 SC  
 

UFSC Universidade Federal de Santa 
Catarina 

100 100 02 

32 SE  UFS 
 

Universidade Federal de Sergipe 60 50 01 

33 SP  
 

UNITAU Universidade de Taubaté 60    -  01 

- -     - TOTAL PROCAMPO 3358 1.618 56 
FONTE: SECAD/MEC 
 É evidente a predominância da região nordeste no primeiro ano de funcionamento do 
PROCAMPO como também a baixa participação da região Centro Oeste. 
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ANEXO 3 
INFORMAÇÕES SOBRE POPULAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE 
 
 
Tabela 25 – População por Estado e Região 

 

Fonte: IBGE/PNAD, Censo, 2010. 
 
Tabela 26 –  População de Sergipe  

 
População 2000 2010 Crescimento por ano 

2000-2010 (%) 

Urbana 1.270.429 1.520.243  

Rural 509.093 547.788  

Total 1.779.522 2.068.031 1,49 
Fonte:IBGE, Censo Demográfico 2000-2010. 
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ANEXO 4 

DADOS SOBRE EDUCAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE 

 
Tabela 27 – Ranking do ENEM 2010 na Região Nordeste 

ESTADO Escola 

Pública 

Escola 

Particular 

Total de 

Escolas 

Pontuação 

do Estado 

Pontuação 

do Brasil 

Alagoas 149 78 227 534 537 

Bahia 861 253 1.114 531 537 

Ceará 495 213 708 535 537 

Maranhão 454 103 557 512 537 

Paraíba 276 101 377 531 537 

Pernambuco 613 252 865 537 537 

Piauí 323 91 414 518 537 

Rio Grande 

do Norte 

249 90 339 528 537 

Sergipe 127 57 184 527 537 

Abaixo da média Até : 520,01 

http://saber.folha.com.br/2010: acessado no dia 05 de janeiro de 2013. 

 

Tabela 30 - IDEB: 8ª SÉRIE/ 9º ANO 

    
 

 

 

 
 Ideb Observado Metas Projetadas 

Estado  
2005

 
2007

 
2009

 
2011

 
2007

 
2009

 
2011

 
2013

 
2015

 
2017

 
2019

 
2021

 
Acre 3.5 3.8 4.1 4.2 3.5 3.7 4.0 4.4 4.8 5.0 5.3 5.5 
Alagoas 2.4 2.7 2.9 2.9 2.5 2.6 2.9 3.3 3.7 3.9 4.2 4.5 
Amapá 3.5 3.5 3.6 3.7 3.6 3.7 4.0 4.4 4.8 5.0 5.3 5.5 
Amazonas 2.7 3.3 3.5 3.8 2.8 2.9 3.2 3.6 4.0 4.2 4.5 4.8 
Bahia 2.8 3.0 3.1 3.3 2.8 3.0 3.2 3.6 4.0 4.3 4.5 4.8 
Ceará 3.1 3.5 3.9 4.2 3.1 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.1 
Distrito 
Federal 

3.8 4.0 4.4 4.4 3.9 4.0 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 5.8 

Espírito Santo 3.8 4.0 4.1 4.2 3.8 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 
Goiás 3.5 3.8 4.0 4.2 3.5 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.5 
Maranhão 3.0 3.3 3.6 3.6 3.0 3.2 3.5 3.9 4.2 4.5 4.8 5.0 
Mato Grosso 3.1 3.8 4.3 4.5 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3 4.6 4.9 5.1 

http://saber.folha.com.br/2010
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Mato Grosso 
do Sul 

3.4 3.9 4.1 4.0 3.4 3.5 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 

Minas Gerais 3.8 4.0 4.3 4.6 3.8 3.9 4.2 4.6 5.0 5.2 5.5 5.7 
Pará 3.3 3.3 3.4 3.7 3.4 3.5 3.8 4.2 4.6 4.8 5.1 5.3 
Paraíba 2.7 3.0 3.2 3.4 2.8 2.9 3.2 3.6 4.0 4.2 4.5 4.8 
Paraná 3.6 4.2 4.3 4.3 3.6 3.7 4.0 4.4 4.8 5.1 5.3 5.6 
Pernambuco 2.7 2.9 3.4 3.5 2.8 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 4.5 4.7 
Piauí 3.1 3.5 3.8 4.0 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3 4.6 4.8 5.1 
Rio de Janeiro 3.6 3.8 3.8 4.2 3.6 3.8 4.1 4.5 4.9 5.1 5.4 5.6 
Rio Grande do 
Norte 

2.8 3.1 3.3 3.4 2.9 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 

Rio Grande do 
Sul 

3.8 3.9 4.1 4.1 3.9 4.0 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 5.8 

Rondônia 3.4 3.4 3.5 3.7 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 
Roraima 3.4 3.7 3.7 3.7 3.5 3.6 3.9 4.3 4.7 4.9 5.2 5.4 
Santa Catarina 4.3 4.3 4.5 4.9 4.3 4.5 4.7 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2 
São Paulo 4.2 4.3 4.5 4.7 4.2 4.4 4.6 5.0 5.4 5.6 5.9 6.1 
Sergipe 3.0 3.1 3.2 3.3 3.1 3.2 3.5 3.9 4.3 4.5 4.8 5.1 
Tocantins 3.4 3.7 3.9 4.1 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 

Fonte: SITE DO INEP  

 
 

Tabela 31 - IDEB: 3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO. 

   
 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Estado  
2005

 
2007

 
2009

 
2011

 
2007

 
2009

 
2011

 
2013

 
2015

 
2017

 
2019

 
2021

 
Acre 3.2 3.5 3.5 3.4 3.2 3.3 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8 5.0 
Alagoas 3.0 2.9 3.1 2.9 3.0 3.1 3.3 3.6 3.9 4.4 4.6 4.9 
Amapá 2.9 2.8 3.1 3.1 2.9 3.0 3.2 3.5 3.8 4.3 4.5 4.8 
Amazonas 2.4 2.9 3.3 3.5 2.4 2.5 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0 4.2 
Bahia 2.9 3.0 3.3 3.2 3.0 3.1 3.2 3.5 3.8 4.3 4.5 4.8 
Ceará 3.3 3.4 3.6 3.7 3.3 3.4 3.6 3.9 4.2 4.6 4.9 5.1 
Distrito 
Federal 

3.6 4.0 3.8 3.8 3.6 3.7 3.9 4.1 4.5 4.9 5.2 5.4 

Espírito Santo 3.8 3.6 3.8 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 
Goiás 3.2 3.1 3.4 3.8 3.3 3.4 3.5 3.8 4.2 4.6 4.8 5.1 
Maranhão 2.7 3.0 3.2 3.1 2.8 2.9 3.0 3.3 3.6 4.1 4.3 4.6 
Mato Grosso 3.1 3.2 3.2 3.3 3.1 3.2 3.4 3.7 4.0 4.4 4.7 4.9 
Mato Grosso 
do Sul 

3.3 3.8 3.8 3.8 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 4.8 5.1 

Minas Gerais 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 3.9 4.1 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 
Pará 2.8 2.7 3.1 2.8 2.9 2.9 3.1 3.4 3.7 4.2 4.4 4.7 
Paraíba 3.0 3.2 3.4 3.3 3.0 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3 4.6 4.8 
Paraná 3.6 4.0 4.2 4.0 3.6 3.7 3.9 4.2 4.5 5.0 5.2 5.4 
Pernambuco 3.0 3.0 3.3 3.4 3.1 3.2 3.3 3.6 3.9 4.4 4.6 4.9 
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Piauí 2.9 2.9 3.0 3.2 3.0 3.1 3.2 3.5 3.8 4.3 4.5 4.8 
Rio de Janeiro 3.3 3.2 3.3 3.7 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 
Rio Grande do 
Norte 

2.9 2.9 3.1 3.1 2.9 3.0 3.2 3.5 3.8 4.3 4.5 4.7 

Rio Grande do 
Sul 

3.7 3.7 3.9 3.7 3.8 3.9 4.0 4.3 4.6 5.1 5.3 5.5 

Rondônia 3.2 3.2 3.7 3.7 3.2 3.3 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8 5.0 
Roraima 3.5 3.5 3.4 3.6 3.5 3.6 3.8 4.0 4.4 4.8 5.1 5.3 
Santa Catarina 3.8 4.0 4.1 4.3 3.8 3.9 4.1 4.4 4.7 5.2 5.4 5.6 
São Paulo 3.6 3.9 3.9 4.1 3.6 3.7 3.9 4.2 4.5 5.0 5.2 5.4 
Sergipe 3.3 2.9 3.2 3.2 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 
Tocantins 3.1 3.2 3.4 3.6 3.1 3.2 3.4 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 

 
Fonte: SITE DO INEP  

 
 

Tabela 32 - RAIO X DA EDUCAÇÃO EM SERGIPE 
 

População 2.068.017 
População em idade escolar 
547.625 
PIB (R$ mil) R$ 19.551.802,00 
Renda média R$ 521,57 
Taxa de analfabetismo 18,4% 
(pessoas com 15 anos ou mais) 
Escolaridade média em anos 
de estudo 6,3 
(pessoas de 25 anos ou mais) 
Atendimento 93,2% 
(crianças e jovens de 4 a 17 anos 
que estão na escola) 
Matrículas da Educação 
Básica 589.109 
Atraso escolar em crianças de 
10 a 14 anos 25,9% 
(com mais de dois anos de 
atraso escolar) 
 
 

Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
EF anos iniciais: 3,8 
EF anos finais: 3,2 
Ensino Médio: 3,2 
 

53,3% 
é o percentual de jovens de 16 anos que 
concluíram o Ensino Fundamental 
 

Docentes com curso 
superior 
Creche: 26,8% 
Pré-escola: 46,4% 
EF anos iniciais: 61,3% 
EF anos finais: 77% 
Ensino Médio: 89,3% 
 

32,4% 
é o percentual de jovens de 19 anos 
que concluíram o Ensino Médio 
 

Fonte: IBGE/MEC/Inep. PIB (2008); Escolaridade média, atraso escolar e Ideb (2009), demais dados (2010). 
Nota: A renda média expressa o rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais. 
32,6 

 
 
 
 

 


