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Desde o começo do processo, vai ficando cada vez mais 
claro que, embora diferentes entre si, quem forma se 
forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e 
forma ao ser formado [...] quem ensina aprende ao ensinar 
e quem aprende ensina ao aprender.  

Paulo Freire (1996) 



RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido no Programa de Pós - Graduação em Educação e se insere na 
linha de Pesquisa Formação de Professores: Saberes e Competências, do Núcleo de Pós- 
Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe – NPGED, foi uma pesquisa que 
se constituiu a partir da necessidade de investigar as políticas públicas de formação de 
professores no município de Coronel João Sá Bahia, especificamente, através dos programas 
Gestão de Aprendizagem Escolar (Gestar II) e o Programa de Capacitação para Gestores 
Escolares (PROGESTÃO). A pergunta que norteou a pesquisa foi: qual a contribuição desses 
programas para a formação e prática dos professores que atuam nas escolas do campo no 
município de Coronel João Sá, Bahia? Qual o significado dessa formação para a prática 
docente a partir do contexto rural onde eles estão inseridos? O objetivo é investigar a partir 
dos documentos que os sustentam e da prática realizada, a importância desses programas para 
formação dos professores que trabalham nas escolas do campo no município de Coronel João 
Sá- BA, nos anos de 2009 e 2010. Trata de uma abordagem qualitativa com estudos a partir da 
leitura de documentos oficiais e entrevistas. A análise nos permitiu inferir que há uma urgente 
necessidade de políticas públicas mais específicas na área de formação de professores para 
garantir melhor condição de trabalho e uma educação do campo que valorize e reconheça os 
modos de vida no campo. 

PALAVRAS – CHAVE: Formação de Professores; Educação do Campo; Política Pública de 
Formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ABSTRACT 

   

This work was developed in the Post - Graduate Education and fits within the Teacher 
Education Research: Knowledge and Skills, the Center for Postgraduate Education, Federal 
University of Sergipe - NPGED was a survey that was constituted from the need to 
investigate the public policy of teacher education in the city of Coronel João Sá Bahia, 
specifically through programs Learning Management School (Gestar II) and training Program 
for School Managers (Progestão). The question that guided the research was: what is the 
contribution of these programs for the training and practice of teachers working in the rural 
schools in the city of Coronel João Sá, Bahia? What is the meaning of this training for 
teaching practice from the rural context where they are inserted? The aim is to investigate the 
basis of the documents that support and practice place, the importance of these programs for 
training of teachers working in schools in the field in the city of Coronel João Sá-BA, in the 
years 2009 and 2010. This qualitative approach with studies from the reading of official 
documents and interviews. The analysis allowed us to infer that there is an urgent need for 
more specific public policies in the area of teacher training to ensure better working 
conditions and a field education that values and recognizes the ways of life in the field. 
 
KEY - WORDS: Teacher Training; Field Education; Public Policy Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

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

insere na linha de Pesquisa Formação de Professores: Saberes e Competências, do Núcleo de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe – NPGED. Foi uma 

pesquisa que se constituiu a partir da necessidade de investigar as políticas públicas de 

formação de professores no município de Coronel João Sá - BA, especificamente, através dos 

programas Gestão de Aprendizagem Escolar (Gestar II) e o Programa de Capacitação para 

Gestores Escolares (PROGESTÃO)1, que são ofertados pelo Estado. 

 Para nós, realizar essa pesquisa foi um grande desafio, uma vez que este estudo exigiu 

o entendimento dos fenômenos sociais, que muitas vezes, passam despercebidos pelos olhos 

dos que não enxergam ou não desejam enxergar a forma que esses programas vêm se 

configurando e se materializando na sociedade. É nesse ínterim que se inicia, a partir deste 

trabalho dissertativo, a trajetória de pesquisa da educação nesse município.  

A primeira consideração que se acredita ser pertinente para a leitura é a lembrança de 

que desenvolver um trabalho acadêmico, que tem o rigor científico como exigência, como 

tarefa desafiadora e, ao mesmo tempo gratificante. Partindo desta constatação, centramos 

nossos esforços nas  análises dentro de uma perspectiva dialética nesses dois programas de 

formação de professores. 

Entretanto, antes de debruçar sob os documentos e referenciais teóricos, é de 

fundamental relevância considerar o caminho que leva a essa pesquisa. Desde 1994, atuo 

como professora da Educação Básica, e mais recentemente atuei como 

professora/multiplicadora do Programa Escola Ativa2 (2009-2012). Durante este percurso, 

muitos foram os meus questionamentos em relação à formação de professores no âmbito geral 

e, mais especificamente, depois da minha atuação na Escola Ativa, sobre a formação dos 

professores que atuam nas escolas do campo, visto que estes necessitam de orientações 

específicas para trabalhar nesse contexto. Essas experiências me colocaram frente à realidade 

da educação e da formação de professores, tendo a oportunidade de vivenciar a realidade em 

                                                        
1

  A proposta na integra está nos anexos. 

2 É um Programa de apoio político e pedagógico para as classes mutlisseriadas, mais notadamente nas escolas do 
campo. Entende-se por classe multisseriada “um modelo de escola do campo que reúne num único espaço um 
conjunto de series dos Ensino Fundamental” (BRASÍLIA, 2010, p.23). 
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diferentes contextos. Assim, neste texto, comporto-me de três maneiras diferentes: como 

professora, multiplicadora e pesquisadora. 

A prática que leva a observar fatos cotidianos em relação à formação dos professores 

que trabalhavam nas escolas do campo possibilitou vislumbrar o problema para a construção 

dessa pesquisa.  De acordo com Gil (1999), “o pesquisador desde a escolha do problema, 

recebe a influência do seu meio cultural, social e econômico. A escolha do problema tem a 

ver com os grupos, instituições, comunidades ou ideologias com que o pesquisador se 

relaciona” (GIL, 1999, p. 50-51).  

Trabalhar como professora, e professora/multiplicadora, numa cidade de pequeno 

porte, onde a educação e a formação de professores ainda são precárias, dá-nos a entender que 

o poder público se ausenta de suas responsabilidades em diversas situações, enquanto os 

fatores que culminam na “exclusão” da classe trabalhadora, afetam grande parte da 

população. 

Foram estas questões do trabalho docente que nos fizeram questionar a essências do 

nosso modelo de sociedade, bem como do que tem sido ofertado, enquanto programas e 

políticas públicas de Estado para as classes menos favorecidas economicamente. 

Durante anos de experiências, deparei-me com alguns desafios, tanto no contexto da 

sala de aula como professora, quanto no ofício de orientar os professores de forma 

significativa na realização de seus trabalhos enquanto docentes que lecionavam nas classes 

multisseriadas no campo, em um contexto precário e de difícil superação. Partindo deste 

princípio, a educação e suas problemáticas tornaram-se para mim, alvo de questionamentos: 

sua configuração e os desafios da sala de aula, de orientar os professores em suas tarefas 

árduas nas classes multisseriadas, alguns deles com formação em licenciaturas (Letras, 

Matemática etc., às vezes sem licenciatura) e outros, mesmo que pedagogos, com enormes 

dificuldades em desenvolver seus trabalhos pedagógicos nessas classes, devido a fragilidade 

da sua formação, a diversidade de alunos distribuídos em séries/anos diferentes, a falta de 

recursos didático pedagógicos adequado etc.  

A vivência de todo esse contexto ultrapassou para mim a classificação de “trabalho” 

como meio de sobrevivência humana, para se tornar obejeto de observação, reflexão e 

questionamento, me instigando a refletir sobre a forma que esses professores se relacionam o 

com os programas que são ofertados pelo Estado, com o intuito formar/qualificar esses 

profissionais.  
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Dessa forma, comecei a identificar que apesar de alguns não terem formação 

adequada3 para lecionar em suas áreas de atuação, não tinham interesse em questionar e/ou 

reivindicar meios que lhes proporcionassem embasamento mais específico, para a sua 

formação, nem para sua prática cotidiana, talvez por comodismo ou por falta de incentivos. O 

que poderia se observar, embora empiricamente, foi que se repetia o discurso: “o que eu sei, já 

dá para desenvolver minhas aulas. Portanto, não preciso mais estudar para dar aulas, coisa que 

faço há muitos anos”. Esse fato foi observado através de diálogo com diversos professores.  

Dessa forma, foi possível identificar também que as propostas de formação acessadas pelos 

professores se limitavam aos programas governamentais a serem analisados por esta pesquisa. 

Entre a resposta dos professores à não necessidade de formação e a justificativa dos 

programas Progestão e Gestar II, compreendemos que havia a necessidade de analisar esses 

programas na medida em que, apesar de ser de responsabilidade do Estado, conjuntamente 

com seus entes federados, tem como principal foco a formação de professores no âmbito geral 

e como tais, acabam influenciando a prática docente, em especial, a prática nas escolas do 

meio rural.  

O município possui 54 escolas no campo, onde somente duas destas possui o ensino 

do 6º ao 9º ano. Nas demais funcionam a Educação Infantil e as séries iniciais do Ensino 

Fundamental. No entanto, observamos, embora que empiricamente, que existe contradições 

entre as propostas dos programas governamentais e a realidade do campo no que diz respeito 

as suas especificidades locais. Como o município é praticamente rural, e, há nacionalmente 

uma luta para se recuperar o território camponês como espaço de vida, e há suspeitas de que 

esses programas não atendem aos interesses das escolas rurais, nos coube questionar: qual a 

contribuição desses programas para a formação e prática dos professores que atuam nas 

escolas do campo no município de Coronel João Sá Bahia? Qual o significado dessa formação 

para a prática docente a partir do contexto campesino onde eles estão inseridos?  

Assim, caminhamos com a hipótese de que os programas atuam como meio de 

formação/qualificação de professores e gestores em espaços regulados pelo Estado. 

Entretanto, estes estão distantes de atender às necessidades tanto da formação quanto das 

práticas dos professores que trabalham nas escolas do campo.  

É importante ressaltar que não pretendemos, com essa pesquisa, realizar uma 

avaliação dos programas. Entendemos que avaliação implica em termos a dimensão de todo o 

                                                        
3 Considera-se nos termos da lei 9393/96, como formação adequada para lecionar nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, Licenciatura no curso de pedagógica. 
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processo de implantação dos mesmos, dos recursos financeiros investidos, dentre outros. 

Partindo desse princípio, resolvemos investigar a partir dos documentos que os sustentam e da 

prática realizada, a importância desses programas para formação dos professores que 

trabalham nas escolas do campo no município de Coronel João Sá- BA, nos anos de 2009 e 

2010.  

Para tanto a pesquisa pretendeu, enquanto objetivos específicos:  

 

a) Analisar o conteúdo da proposta de formação desses programas com os 

princípios da Educação do Campo;  

 

b) Discutir sobre as políticas públicas de formação de professores na última 

década; 

c) Estudar os elementos que estão fundamentando a prática do docente a partir da 

formação realizada. 

Na dissertação tomamos como referência a contradição a partir do real materializado 

nos programas em estudo, desse modo, consideramos pertinente traçarmos um possível 

caminho epistemológico coerente com essa perspectiva, a partir de uma aproximação com o 

materialismo histórico dialético.  Esse caminho nos exigiu grandes esforços para nos 

apropriarmos deste método, uma vez que corríamos grandes riscos de cairmos no campo do 

idealismo, tendo em vista os próprios argumentos dos programas de formação.  

Segundo Frigotto (1999) a dialética materialista é uma postura, um método que 

permite ir à raiz da realidade e, enquanto práxis é unidade de teoria e prática na busca da 

transformação, no plano do conhecimento da realidade histórica. Entretanto, para esse mesmo 

autor, ser materialista histórico é dar conta da totalidade e do específico. 

Em se tratando de uma pesquisa que enfatiza o contexto real, como nos afirma Karl 

Marx “o melhor método é começar pelo real e pelo concreto” (MARX, 2003, p. 247).  

Partindo desta compreensão, tomamos as leituras de Marx e Adorno para refletirmos sobre a 

importância da emancipação do homem enquanto ser social. Entendemos também que o 

debate sobre programas e políticas públicas de formação de professores está relacionado à 

determinada realidade e modelo econômico que vigora na sociedade. Por essa razão 

justificamos a utilização desta abordagem metodológica.     

Nesse sentido, a busca pela análise dos programas requer uma perspectiva que traga os 

diferentes elementos que compõem a própria sociedade, por conseguinte, realizamos este 

estudo não somente na perspectiva de identificar os fenômenos, mas também com o objetivo 
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de discuti-lo dentro da realidade que ele se insere, identificando as contradições que ocorrem 

em sua efetivação, visando contribuir para futuras intervenções a partir da problemática 

estudada.  

As contradições do real foram sendo desenvolvidas enquanto objeto de análise a partir 

da constituição histórica, econômica e social dos programas, da política pública de formação, 

da realidade do município de Coronel João Sá e da compreensão sobre a formação de 

professores e das escolas do campo deste município.  

Para considerarmos que a dialética vai contribui para essa análise da realidade, na 

medida em que se investiga os processos e sobrevive das argumentações, das contradições e 

das antíteses Demo (1995) afirma que, nada permanece igual após uma análise dessa natureza. 

 Desta forma, contradição e totalidade são categorias que constituem-se como 

fundamentais para a interpretação que ajudam a sair do particular para o geral e vice-versa. 

 

Podemos dizer que a alma da dialética é o conceito da antítese. Quer dizer que toda 
realidade social gera, por dinâmica interna própria, seu contrário, ou as condições 
objetivas e subjetivas para sua superação. A antítese alimenta-se da estrutura do 
conflito social, tornando-se também marca estrutural da história, que caminha por 
antíteses. O esquema básico consagra a tripologia: tese, antítese e síntese (DEMO, 
1995, p.91). 

 

 Diante a escolha do método, foi necessário para a efetivação da pesquisa e análise 

dos dados, a definição de categorias que nos auxiliaram na interpretação do real.  

Segundo Cheptulin (1982) as categorias são “elementos necessários da teoria 

filosófica, elas têm função ideológica, gnosiológica e metodológica” (p. 1). A função 

ideológica acontece quando as categorias são usadas pelo homem para elaborar um sistema de 

concepção de mundo. A função gnosiológica se dá quando as categorias assimiladas pelo 

homem permite-lhe o desenvolvimento da capacidade de pensar e compreender com exatidão 

a essência da atividade cognitiva. A metodológica ocorre quando as categorias permitem a 

obtenção de novos resultados e o movimento do conhecido ao desconhecido, Cheptulin 

(1982).  Esse mesmo autor, afirma que para desenvolver o conhecimento, “a dialética 

materialista considera como fator determinante a prática social” (CHEPTULIN, 1982, p.56).  

A prática revela o desenvolvimento do conhecimento. Por isso, analisar a prática docente foi 

importante.  

A análise da prática social a partir das categorias de contradição e totalidade tornou-se 

um elemento de grande importância metodológica, visto que a construção das ciências 

humanas e sociais, bem como da educação não acontecem à parte da sociedade. 
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De acordo com Cheptulin (1982) “a contradição não é uma coisa fixa, imutável, mas 

encontra-se em movimento incessante, em mudanças permanentes, passando das formas 

inferiores às superiores, e vice-versa” (p. 295). Enquanto contrários “passam um pelo outro, 

tornam-se idênticos, e a formação material que possui propriamente entra em um novo estado 

qualitativo” (idem, p. 295).  

A categoria totalidade em um trabalho científico possibilita o entendimento da 

realidade como algo dinâmico, em constante transformação esta é considerada como eixo 

central e de fundamental importância para compreendermos no estudo de qualquer problema a 

realidade de um fenômeno. 

A contradição por ser uma categoria que nos permite analisar os confrontos entre os 

contrários, essa é o ponto chave do desenvolvimento para o salto qualitativo de um estado 

para outro, uma vez que não é ela uma categoria estanque, fechada. Para Cheptulin (1982) “é 

o fato de que essas diferenças podem relacionar-se a tendências opostas da mudança desses ou 

daqueles aspectos em interação. Apenas os aspectos diferentes que têm tendências e 

orientações de mudanças e de desenvolvimento diferentes encontram-se em contradição”         

(p. 292). 

Acreditamos que em todo processo de nossa construção de conhecimento sobre os 

documentos referentes aos programas estudados, estudando a sua execução e sua relação com 

formação de professores, bem como com a educação do campo, observando seus limites e 

avanços, estaremos imersos no movimento de contradição que envolve em sua totalidade, a 

sociedade. 

Segundo Cheptulin (1982)  

 

Os contrários excluem reciprocamente e encontram-se em estado de luta 
permanente; entretanto eles não são divergentes e não se destroem mutuamente; 
existem juntos e não apenas coexistem,mas estão ligados organicamente 
interpenetram-se supõem-se  um ao outro, ou o que equivale dizer que eles são  
unidos e representam a luta dos contrários (p. 287). 
 
 

Desse modo, a contradição é categoria real e fundamental para apreciarmos o contexto 

histórico pesquisado, bem como a elaboração das políticas públicas educacionais. 

Considerando que a satisfação das necessidades práticas do homem e que o 

conhecimento proporcionam imagens de objetos que não foram observados na natureza, mas 

que podem ser realizáveis na prática, e que esta pesquisa compreende o princípio de que o 

mundo pode ser mudado, acreditamos ser pertinente também adotarmos a categoria da 

superação. 
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Ao longo das nossas reflexões, quando nos colocamos de frente com os dados 

recolhidos no campo pesquisado, foram surgindo elementos centrais para a análise que nos 

propusemos a fazer. O entendimento da formação de professores na atualidade, o que os 

professores esperavam dos programas e as nuanças que cercam essa formação, trouxeram-nos 

a necessidade de elencarmos outras categorias, as quais se colocam como importantes para 

analisar os conteúdos dos programas. Dessa forma, os pares dialéticos objetivo/avaliação; 

conteúdo/método; formação de professores; políticas públicas e Educação do Campo. São 

categorias que contribuíram para analisar o conteúdo específico dos programas. 

Diante da nossa posição metodológica foram selecionados os instrumentos 

metodológicos que nos serviram como apoio para sustentação desta pesquisa. Desta feita, 

sabíamos que era preciso selecionarmos os instrumentos que nos auxiliássemos na análise da  

realidade pesquisada da melhor forma possível.  

Inicialmente, partimos de uma pesquisa bibliográfica e documental objetivando 

encontrarmos elementos pertinentes para fundamentarmos e problematizarmos a temática 

estudada. 

Esta problematização, elaborada sobre a forma de questionamentos, nos direcionou 

para o traçado da nossa pesquisa. Nesse sentido, a coleta de dados pode ser definida em três 

momentos: no primeiro momento nos debruçamos sobre os referenciais teóricos pertinentes a 

essa temática, livros, teses, dissertações, artigos, que nos propiciássemos acúmulo teórico para 

as discussões construídas no decorrer da pesquisa. Não obstante, os questionamentos 

levantados são direcionados às matrizes curriculares desses programas, uma vez que estes 

visam atender a Educação Básica de modo geral, e necessitamos compreender qual é o papel 

do campo nesta perspectiva. 

No segundo realizamos uma pesquisa documental sobre os programas. Nesse 

momento foram levantados os documentos que compunham os objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliação dos programas; estávamos realizando a pesquisa documental. No 

terceiro  partimos para o contato direto com os professores cursistas que fizeram parte desses 

programas. Nesse ínterim, começamos a observar os encontros presencias que aconteciam 

mensalmente para o Progestão e quinzenalmente para o Gestar II, ambos eram mediados por 

um tutor/formador4 de cada programa. Nesse momento, procuramos interagir com os 

cursistas, bem como com os tutores para que pudéssemos nos aproximar ainda mais do nosso 

                                                        
4 O tutor/formador tem como atribuição: planejar os encontros presenciais; participar da apresentação e da 
divulgação do programa; realizar o acompanhamento da prática pedagógica do professor. 
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objeto de estudo.  Assim, foi possível observar que alguns professores cursistas estavam 

empenhados em desenvolver as atividades propostas pelos tutores, bem como efetivá-las na 

sala de aula com seus alunos, Gestar II e na comunidade escolar Progestão. Outro fator 

importante que observamos nos encontros, foi que inicialmente, os cursistas não estavam 

dando importância aos programas, o que levou a um número muito grande de evasão em 

ambos os programas. 

Voltando nosso olhar para universo da pesquisa – da totalidade de cento e dez 

professores cursistas e desistentes, que trabalham nas sessenta e duas escolas localizadas no 

campo5 e na cidade, tomamos como recorte para a amostra dessa pesquisa, oito professores 

cursistas de sete escolas distintas, ressaltando que dois desses professores lecionam na mesma 

escola.  A seleção dos professores foi aleatória. Participaram  aqueles que se disponibilizaram 

a contribui com a pesquisa e que tinham concluído o curso com êxito. Os professores 

entrevistados e acompanhados foram: cinco do Progestão e quatro do Gestar II. A seleção 

desses professores ocorreu a partir do momento em que ficou perceptível através das 

conversas nos encontros presenciais que estes estavam pré-dispostos a contribuir para a 

realização da pesquisa. 

Durante o processo de construção da pesquisa ficou evidente que esta se inseria no 

contexto de uma abordagem qualitativa, que segundo Oliveira (2007) esse tipo de pesquisa 

se constitui em um processo 

 

[...] de análise e reflexão da realidade através da utilização de métodos e técnicas 
para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou 
segundo sua estruturação. Esse processo implica em estudos segundo a literatura 
pertinente ao tema, observações, aplicação de questionários, entrevistas e análise de 
dados, que devem ser apresentados de forma descritiva (p.37). 
 

    A pesquisa qualitativa permite ao pesquisador visitar o local a ser pesquisado 

quantas vezes forem necessárias para coletar dados que sejam pertinentes ao seu trabalho, ao 

passo que, quanto maior for o contato do pesquisador com o informante, mais facilitará seu 

trabalho.  É através do contato prolongado com os sujeitos que o pesquisador adquire maior 

confiança desses, e poderá fazer com que eles se sintam a vontade para expressar suas 

opiniões e ideias, o que contribuirá significativamente para o desenvolvimento do trabalho 

realizado Lüdke e André, (1986). 

                                                        
5Consideramos pertinente ressaltar que por se o Progestão é um programa de gestores escolares este abrange um 
número maior de escolas, tanto da cidade quanto do campo, porque todos os diretores, vice-diretores, 
coordenadores e secretários escolares foram convidados a participar deste. 
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   A pesquisa qualitativa também foi considerada significativa para a realização deste 

trabalho, uma vez que esta enfatiza mais o processo do que o produto e tem a preocupação de 

retratar as perspectivas dos participantes, envolvendo a obtenção de dados descritivos que 

forem obtidos através do contato direto do pesquisador com os participantes. 

         Essa foi considerada também uma de abordagem descritiva, que segundo (OLIVEIRA, 

2007, p. 68) esse tipo de pesquisa nos permite fazer análise do problema em “relação aos 

aspectos sociais, políticos, percepções de diferentes grupos, comunidades, entre outros 

aspectos”. Foram esses elementos que nos ajudaram a compreender e analisar o objeto 

investigado para que pudéssemos apontar as contradições e totalidade através da análise dos 

dados coletados. 

Para a efetivação da construção desse trabalho, inicialmente partimos de uma pesquisa 

bibliográfica, tendo em vista encontrarmos nas obras dos autores estudados (PISTRAK, 2000; 

MÉSZÁROS, 2008; MARX & ENGELS, 1971; ADORNO, 1995; TONET, 2007; 

FRIGOTTO, 1995, 2002; FREIRE, 1997; CALDART, 1997; ARROYO, 2004; JESUS, 2010; 

dentre outros) informações com pertinências para problematizarmos a temática escolhida. 

Prosseguimos com a análise documental, a observação e a entrevista, pois consideramos tais 

instrumentos importantes para coletarmos os dados necessários ao desenvolvimento deste 

trabalho. 

A análise documental – Oliveira (2007) considera este um procedimento bastante 

recomendável na realização de pesquisa qualitativa. O acesso a documentos escritos é muito 

importante para que o pesquisador tenha um conhecimento mais aprofundado do contexto da 

realização do sujeito pesquisado, visto que, [...] o “pesquisador precisa conhecer em 

profundidade o contexto em que se insere seu objeto de pesquisa. [...] o acesso a documentos 

escritos em muito contribui para um conhecimento mais aprofundado da realidade” 

pesquisada (OLIVEIRA, 2007, p. 90). Os documentos analisados foram os Guias Gerais que 

norteiam cada programa.    

Para nos auxiliar na análise dos programas optamos também pelos pares dialéticos que 

segundo Freitas (1995) se constituem nas seguintes categorias objetivo/avaliação e 

conteúdo/método, que, segundo esse autor, se constituem em pares dialéticos que permeiam a 

organização do trabalho pedagógico, pois essa organização envolve a existência de categorias 

que modulam o processo.  Ressaltamos que esses pares dialéticos não têm todos iguais peso 

dentro do trabalho pedagógico e ao que tudo indica é o par objetivos/avaliação que se 

configura central e orientador do par conteúdo/método. 
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Outro instrumento que consideramos pertinente para realização da pesquisa foi à 

entrevista. Para Oliveira (2007) esse “é um excelente instrumento de pesquisa por permitir a 

interação entre pesquisador (a) e entrevistado (a) e a obtenção de descrições detalhadas sobre 

o que se está pesquisando” (p. 86). Dessa forma, percebemos que através da entrevista era 

possível coletar as informações cabíveis para responder aos questionamentos/objetivos da 

pesquisa, pois, este nos permite um contato maior e direto com o informante. Fator que 

contribui de forma significativa para compreendermos e analisarmos o problema investigado. 

 Concomitante as observações, realizamos as entrevistas semi-estruturadas6 com os 

professores cursistas dos dois programas, no período de 28 de agosto a 21 de setembro de 

2011. Através dessas entrevistas construímos uma amostra composta por 08 entrevistados, 

sendo 05 cursistas do Progestão que corresponde a 10% do total de professores que 

concluíram o curso com êxito e 04 do Programa Gestar II, por serem cursistas das disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática, entrevistamos 02 de cada curso.  Consideramos este 

número significativo de acordo com o número de concluintes com êxitos dos programas 

pesquisados. 

Do universo de 60 professores cursistas que iniciaram o Progestão, 50 concluíram o 

curso com êxito. Desse total realizamos as entrevistas com 04 desses professores. 

O programa Gestar II iniciou com 47 professores cursistas, sendo que 24 faziam parte 

da turma de Língua Portuguesa e 23 da turma de matemática. Dos 24 da turma de Português 

apenas 12 concluíram o curso com êxito, a turma de matemática também terminou com 12 

professores. Desse total de 24 professores concluintes realizamos as entrevista também com 

04 professores cursistas. 

 Para identificarmos os professores entrevistados e preservarmos suas identidades 

adotamos para cada um destes um pseudônimo, nesse caso nomes de flores seguidos da letra 

“P” para os professores cursista do Progestão e da letra “G” para identificarmos os 

professores cursistas do Gestar II. As entrevistas foram realizadas com o objetivo de lermos 

os programas, no município de Coronel João Sá, Bahia, através das opiniões dos professores 

que fizeram parte destes. Essas entrevistas foram realizadas no domicílio de cada professor, 

por motivo de não podermos interrompê-los em seus locais de trabalho. Paralelo à pesquisa de 

campo, tanto nas observações quanto nas entrevistas, continuamos a pesquisa bibliográfica 

com obras que contribuíram para a ação da teoria com o que observamos na prática, no 

tocante aos programas e as políticas públicas de formação de professores. 

                                                        
6 As entrevistas na íntegra se encontram nos anexos dessa dissertação. 
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Assim, as observações e as entrevistas começaram a nos mostrar o verdadeiro sentido 

e objetivos dos programas. Os documentos que funcionam como os principais elementos 

foram nos revelando à verdadeira face destes. 

Este trabalho está organizado metodologicamente em três capítulos, nos quais 

objetivamos elaborar argumentos acerca da discussão aqui levantada, buscando explorar o 

nosso tema de estudo de forma a atingir nossos objetivos, sem pretender esgotar a discussão, 

mas deixando margem para que outros estudos sejam realizados posteriormente. 

No primeiro capítulo buscamos analisar a partir de referenciais teóricos como a 

educação do campo vem se configurando nas duas últimas décadas, a importância da escola 

do/no campo, e da formação específica de professores para atuar nessa realidade, uma vez que 

trabalhar no contexto da educação do campo exige saberes específicos e diferenciados. 

No segundo, procuramos discutir a partir de referenciais teóricos, as políticas públicas 

de formação de professores na última década, alisando os programas de formação de 

professores presenciais e a distância, com o intuito de identificar os pontos positivo e 

negativos dessas políticas públicas de formação docente. 

O terceiro se propõe a fazer o cruzamento dos dados coletados com as teorias 

estudadas durante o desenvolvimento da pesquisa, bem como analisar de que forma esses 

programas se articulam com os princípios da educação do campo e com a realidade das 

escolas que estão situadas no campo no município de Coronel João Sá - Bahia. 

Nas considerações finais trabalhamos com uma análise, ou uma síntese, fruto da 

interpretação dos dados a partir do referencial teórico escolhido para trabalhar.  Através destas 

tentou-se estabelecer um movimento entre o real pensado e o vivido, procurando explicitar as 

contradições e os conflitos presentes entre as propostas dos cursos e a educação do campo. 

Dessa forma, foi-se desvelando a complexidade do tripé formação de professores, políticas 

públicas e Educação do Campo, procurando demostrar a forma que estes se articulam entre si. 
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  CAPÍTULO I  

 

1 EDUCAÇÃO DO CAMPO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

 

O camponês descobre que, tendo sido capaz de 
transformar a terra, ele é capaz também de 
transformar a cultura, renasce não mais como 
objeto dela, mas também como sujeito da 
história. (Paulo Freire) 

 

 

1.1 A EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 

 Para compreendermos a educação do campo enquanto projeto de educação popular 

comprometidos com os interesses da classe trabalhadora, em especial os trabalhadores rurais, 

tomamos como referência os trabalhos publicados pelos seguintes autores: (CALDART, 

2000-2002-2004; JESUS, 2010; ARROYO, 2007; MOLINA, 2008). 

 No momento da construção desse trabalho a sociedade estava passando por 

constantes transformações em todas as esferas sociais. Na educação não poderia ser diferente. 

Nesse contexto, a formação de professores também não foge a essa lógica. Desde a criação 

dos cursos de formação de professores, as escolas sempre estiveram voltadas para atender as 

necessidades das áreas urbanas, poucas foram às iniciativas de formar professores 

direcionados para as escolas rurais, e estas não se firmaram, apesar da grande parcela da 

população que vivem e trabalham no campo. 

 O campo nas duas últimas décadas vem passando por um movimento histórico de 

lutas e tensões pelo direito a terra e a reforma agrária. No final dos anos 90, presenciamos a 

criação de diversos espaços públicos de debate sobre a educação do campo, como por 

exemplo: o I Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – I ENERA, em 

1997, organizado pelo MST e com o apoio da Universidade de Brasília - UnB e de outras 

entidades. Este evento culminou no lançamento de um desafio: pensar a educação pública 

para os povos do campo, considerando seu contexto em termos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, a organização coletiva, as questões familiares, o trabalho, dentre outros aspectos. 
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Conforme Caldart (2002), durante esse evento foram colocadas em pauta às reflexões 

e práticas pedagógicas possíveis para o meio rural.  Enfatizando-se uma nova perspectiva de 

pensar a Educação no e do Campo, descentralizando as discussões nos estados e municípios. 

Foi nesse encontro que surgiu a ideia de uma Conferência Nacional Por Uma Educação 

Básica do Campo. Para essa autora foi um grande avanço, por um lado permitiu a participação 

popular na construção de ideias e discussões que influenciariam as políticas públicas do país. 

É importante ressaltar que toda vez que houve alguma sinalização de política 

educacional ou de projeto pedagógico específico, “isto foi feito para o meio rural e muito 

poucas vezes com os sujeitos do campo. Além, de não reconhecer o povo do campo como 

sujeito da política e da pedagogia, sucessivos governos tentaram sujeitá-lo a um tipo de 

educação domesticadora e atrelada a modelos econômicos perversos” (CALDART, 2002, 

p.28).  

Insatisfeitos com esse tipo de educação que é ofertada aos povos do campo, os 

movimentos sociais que defendem o campo não apenas como uma concentração espacial 

geográfica, mas como sendo o cenário de uma série de lutas e embates políticos, esse espaço é 

o ponto de partida para uma série de reflexões sociais. É espaço culturalmente próprio, 

detentor de tradições, místicas e costumes singulares. O homem e a mulher do campo são 

sujeitos historicamente construídos a partir das suas especificidades, com dimensões 

diferenciadas em relação aos grandes centros urbanos.  

Entretanto, através da criação em 1998, da Articulação Nacional Por Uma Educação 

do Campo, que é considerada uma entidade supraorganizacional que passou a promover e 

gerir as ações conjuntas pela escolarização dos povos do campo em nível nacional, diversas 

conquistas foram alcançadas, a título de exemplo podemos citar: a realização de duas 

Conferências Nacionais Por Uma Educação Básica do Campo, ambas realizadas em Luziânia 

(GO) em 1998 - 2004, respectivamente, precedida por Seminários Estaduais; as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, em 2002; a instituição do Grupo 

Permanente de Trabalho de Educação do Campo (GPT), em 2003; e a Secretaria de Educação 

Continuada Alfabetização e Diversidade (SECAD, 2004), ainda em 1998, também foi 

realizada a I Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do Campo, uma parceria entre 

o MST, UnB, UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNESCO), Organização 

das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura e CNBB – Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil. Esta  Conferência foi  considerada um marco para o reconhecimento do 

campo enquanto espaço de vida e de sujeitos que reivindicam sua autonomia e emancipação. 

Nesse encontro, defendeu-se o direito dos povos do campo as políticas públicas de educação, 
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com qualidade; respeito às especificidades; condições de escolarização face aos problemas de 

acesso; manutenção e promoção dos alunos; a qualidade do ensino; as condições de trabalho e 

a formação do corpo docente, desses povos, em detrimento das políticas compensatórias 

consideradas experiências inovadoras no meio rural. 

Esses são alguns dos documentos que pontuam os anseios dos trabalhadores do campo 

que questionam, sobretudo, a formação dos indivíduos pautada apenas nos interesses 

econômicos e políticos da classe hegemônica brasileira. A nossa crítica está vinculada a não 

consideração das histórias, sonhos, desejos, limites e possibilidades dos povos do campo. É 

preciso constatar também as dimensões do agronegócio que trabalha exclusivamente com a 

lógica da monocultura para exportação, em detrimento da agricultura familiar, de produção 

diversificada para o abastecimento do mercado nacional. Dessa forma, as políticas públicas 

educacionais que têm sido implantadas nas áreas rurais, não têm dado conta de acompanhar as 

especificidades regionais, geográficas e históricas do campo, além da necessária formação que 

atenda às demandas desta realidade. 

A identidade da educação do campo, que ainda está sendo construída, reflete 

momentos de confluência, debates e conflitos de ideias entre os movimentos sociais, as 

políticas públicas e demais atores. Assim, torna-se relevante conhecer esse percurso, 

levantando os diálogos presentes e o seu envolvimento com as diversas áreas do 

conhecimento que retratam a temática e suas particularidades. 

Durante décadas a formação destinada às classes populares do campo, vinculou-se a 

um modelo “importado” da educação urbana. Essa educação teve um fundo de descaso e 

subordinação dos valores presentes no meio rural o que marcava uma inferioridade quando 

comparado ao espaço urbano. O campo encontrava-se estigmatizado na sociedade brasileira e 

os preconceitos, os estereótipos e outras conotações multiplicavam-se cotidianamente na vida 

desses sujeitos.  

 Leite (1999) faz essa constatação na seguinte observação. 
 
 

A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegada a 
planos inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo, acentuado no processo 
educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-ideológica da 
oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da roça não carece 
de estudos”. Isso é coisa de gente da cidade (LEITE, 1999, p. 14). 
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Contudo, essa era a visão que se tinha dos sujeitos do campo, os quais para a classe 

hegemônica deveriam se contentar com qualquer coisa, pois para eles já era considerada o 

bastante para esses sujeitos.  

Considerando que o modelo de educação vigente no país nunca esteve, nem está 

atendendo as necessidades da classe trabalhadora, nesse caso especificamente do campo, os 

movimentos sociais começaram a luta por uma educação vinculada à questão agrária e ao 

trabalho do/no campo, buscando a valorização da agricultura familiar e contestando a 

exorbitante expansão do agronegócio. 

Partindo do princípio de que a educação é um direito universal, de todos, os 

movimentos Por Uma Educação do Campo vem lutando por uma educação que esta seja do e 

no campo. No campo por que “o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive” e do 

campo por que este povo também tem “direito a uma educação pensada desde o seu lugar e 

com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais” 

(CALDART, 2000, p. 18). 

A educação que os movimentos sociais defendem para os seus filhos deve estar 

associada a “produção da vida, do conhecimento e da cultura do campo, apontando ações para 

a escola e para a formação de educadores” (BRASIL, 2010, p. 13) que trabalham nesse 

contexto. 

De acordo com Batista (2008) para fortalecer um projeto de desenvolvimento do 

campo 

 

[...] centrado nos povos do campo, no desenvolvimento humano, social, econômico 
em bases sustentáveis, solidárias e igualitárias os movimentos sociais entendem ser 
fundamental um projeto de educação identificado com suas lutas, suas culturas, por 
isso, além da luta pela reforma agrária os movimentos sociais do campo se 
articularam em torno de reivindicações que visam propor uma educação de 
qualidade e específica para a realidade campesina (BATISTA, 2008, p. 29). 
 
 
 

 Para que esse projeto de educação seja pautado nas questões que vincula o campo 

aos meios necessários para a sobrevivência dos sujeitos que ali vivem e trabalham, é preciso 

entender “o significado da proposta de “Educação básica do Campo” em referência ao modelo 

hegemônico da escola urbana” (ARROYO, 1999, p.09), essa educação precisa superar a fase 

da educação rural no campo para passar a ser educação do campo, a escola do campo é muito 

mais do que uma  escola que ensina apenas o ler, escrever e contar, ela precisa adotar “novos 

conteúdos, novos processos pedagógicos, novo enfoque na tarefa dos professores, das 

famílias, da comunidade e dos próprios educandos” (ARROYO, 1999, p.10), para que possa 
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caminhar em direção à construção de uma política educacional coerente com sua realidade, 

realidade essa que é ignorada pela política educacional vigente. 

Na Articulação Nacional Por Uma Educação Básica do Campo, Arroyo & Fernandes 

(1999) enfatizaram que o termo “campo” é resultado de uma nomenclatura proclamada pelos 

movimentos sociais e deve ser adotada pelas instâncias governamentais e suas políticas 

públicas educacionais.  Historicamente percebemos que a criação do conceito de educação 

escolar no meio rural esteve vinculada à educação “no” campo, descontextualizada, elitista, 

ofertada a minoria da população brasileira. Porém, na atual conjuntura, a educação “do” 

campo, estreita laços com inúmeros projetos democráticos que contribuem para o 

fortalecimento da educação popular que valorize os sujeitos do campo. 

 Segundo (CALDART, 2008, p. 45) a Educação do Campo é “um conceito novo e em 

construção na última década, portanto, é um conceito próprio do nosso tempo histórico e que 

somente pode ser compreendido/discutido no contexto do seu surgimento” (acrescenta ainda 

que esse conceito “tem raiz na sua materialidade de origem e no movimento histórico da 

realidade a qual se refere”).  

 A concepção de educação do campo foi incorporada a um dos primeiros documentos 

que se direcionou a essa temática mais especificamente “as Diretrizes Operacionais para a 

Educação do Campo” (2002), esse documento teve origem nos debates acumulados 

historicamente pelos “movimentos sociais, sociedade civil, universidades, governo e pelas 

ONGs, que formaram a Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo” (BRASÍLIA, 

2002, p. 14). 

Foi uma concepção criada a partir do/no campo, formulada em um contexto de 

problematização de conceitos, de indicadores educacionais e ideias até então arraigados na 

sociedade brasileira, como tem sido o de educação rural, essa concepção objetiva substituir o 

conceito de Educação Rural que tinha os sujeitos do campo como atrasados, pois, a educação 

do campo, “entende campo e cidade enquanto duas partes de uma única sociedade, que 

dependem uma da outra e não podem ser tratadas de forma desigual”, porque um depende do 

outro para existir. Esse conceito “é a base concreta para discutirmos o que é ou não é a 

Educação do Campo” (CALDART, 2008, p. 15-16). 

É notório que “a educação do campo se diferencia da educação rural, pois esta é 

construída por e para os diferentes sujeitos, territórios, práticas sociais e identidades culturais 

que compõem a diversidade do campo” (CALDART, 2008, p. 16), e está vinculada a um 

projeto de campo construído através dos interesses da população camponesa, enquanto que a 

educação rural sempre esteve a serviço da classe hegemônica.  
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 Para Kolling (2002) “Não há como verdadeiramente educar o sujeito do campo sem 

transformar as circunstancias sociais desumanizantes, e sem prepará-los para serem os 

sujeitos dessas transformações” (KOLLING et al, 2002, p. 22), uma vez que esse sujeito 

precisa se preparar para conviver com as transformações sociais que a sociedade lhe impõe, 

mas que ele precisa, sobretudo, ser o agente transformador de sua própria realidade sem 

deixar- se alienar a essas transformações.  

A Educação do Campo não pode estar desvinculada dos princípios pedagógicos que 

lhes consolidaram como marco de luta na sociedade, ou seja, das reivindicações por terra, 

trabalho, alimento, reconhecimento e identidade.  Não há educação do campo sem a luta, sem 

a contra hegemonia que lhe aferiu status de responsável pelos avanços conquistados nas 

últimas décadas do século XX e início do século XXI, pois, essa educação trata dos sujeitos 

reais, numa sociedade real e contraditória, Caldart (2010). 

Entendendo a educação como um “direito social e não como uma questão de mercado. 

[...] enquanto organizadora e produtora de cultura de um povo e produzida por uma cultura - a 

cultura do campo - não pode permanecer seguindo a lógica da exclusão do direito à educação 

de qualidade para todos” (BRASÍLIA, 2004, p.33). Entretanto, é preciso buscar alternativas 

para enfrentar o modelo de desenvolvimento rural vigente, e a educação se constitui como 

uma dessas alternativas, uma vez que esta possibilita a reflexão na práxis da vida e da 

organização social do campo.  

É preciso compreender que uma política de educação do campo deve “conceber que a 

cidade não é superior ao campo, e, a partir dessa compreensão, impõem-se novas relações 

baseadas na horizontalidade e solidariedade entre campo e cidade, seja nas formas de poder, 

de gestão das políticas, de produção econômica e de conhecimento (BRASÍLIA, 2004, p.33).  

Os autores aqui citados apontam que é urgente a superação desse modelo de educação 

que está sendo ofertado no campo, é preciso que haja transformações nas políticas públicas 

para atender a esse modelo de educação do campo. 

Caminhando nessa direção concordamos com esses autores, em relação à urgência nas 

transformações das políticas públicas educacionais, ao passo que afirmamos também a 

urgente necessidade do rompimento do modelo neoliberal de educação pautada em projetos e 

programas aligeirados e de curta duração de interesses políticos eleitoreiros que se pretende 

um resultado imediato, buscando atender as demandas de um momento histórico.  

Compreendendo que a Educação do Campo se constitui como um dos espaços de 

construção da identidade dos sujeitos campesinos, esta precisa caminhar pautada nos 
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princípios que norteiam essa educação, pois esta advoga princípios filosóficos7 que dialogam 

com as concepções de sociedade, de desenvolvimento e de educação. Nesse contexto 

dialogamos com os seis princípios pedagógicos que norteiam a educação do campo, a saber:  

 Princípio I - Do papel da escola enquanto formadora de sujeitos articulada a um 

projeto de emancipação humana - esse princípio entende a escola como um espaço de 

discussão e formação humana do sujeito, nesse caso especificamente do campo. A escola do 

campo deve 

 
[...] incorporar não somente ao currículo, mas ao cotidiano da escola, a cultura da 
justiça social e da paz é tarefa fundamental para um projeto político de educação do 
campo que se pretenda emancipatório. Políticas de educação como formação 
humana pautam-se pela necessidade de estimular os sujeitos da educação em sua 
capacidade de criar com outros um espaço humano de convivência social desejável. 
Este, por sua vez, precisa considerar os saberes acumulados pelas experiências de 
vida dos educandos e educandas e constituir-se instrumento de observação da 
necessidade a partir dos quais estes saberes precisam ser ampliados. Não apenas os 
saberes, mas a própria dinâmica da realidade onde está enraizado este processo, do 
contrário torna-se inválido o princípio determinante da escola vinculada à realidade 
dos sujeitos (BRASÍLIA, 2004, p. 37). 
 
 

Dessa forma, a escola que tem se configurado como instrumento de manutenção de uma 

ordem dominante que oprime e explora o trabalhador cada vez mais, sustenta-se a tese de que 

também no seu interior seja possível a materialização de uma práxis transformadora.  Gramsci 

(1968) afirma que uma nova hegemonia, principalmente a partir da inclusão dos saberes 

sociais dos trabalhadores e, não menos importante, da real apropriação dos saberes escolares 

historicamente produzidos pela humanidade, de modo que esta, de posse de um saber que 

resulta também em poder, possa cada vez mais aperfeiçoar sua capacidade de luta. 

Pistrak (2000) afirma que  

 

O objetivo fundamental da escola é, portanto, estudar a realidade atual, penetrá-la, 
viver nela. A escola deve educar as crianças de acordo com as concepções, o espírito 
da realidade atual; esta deve invadir a escola, mas invadi-la de forma organizada; a 
escola deve viver no seio da realidade atual, adaptando-se a ela e reorganizando-a 
ativamente – isto nos permite formular certas deduções a respeito do caráter do 
ensino compreendido como um estudo da realidade atual ( p.33). 
 

 
Ao termos a escola como um lócus de produção e transmissão de conhecimento e valores 

construídos socialmente e historicamente pela humanidade, esta precisa se objetivar de acordo 

                                                        
7 Os princípios filosóficos defendidos nesse texto se fundamentam em grande parte, nos princípios contidos nas 
referências para uma Política Nacional de Educação do Campo (BRASÍLIA, 2010, p. 17). 
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com o tempo real, consciente da sua função social para que possa entender o processo global 

enquanto instituição a serviço da sociedade.  

A escola que defendemos nesse trabalho e que acreditamos ser a mesma defendida pela 

classe trabalhadora, é uma escola que como afirma (PISTRAK, 2000, p. 08), não venha alterar 

somente os conteúdos ensinados, mas que “é preciso mudar o jeito da escola, suas práticas e 

sua estrutura de organização e funcionamento, tornando-a coerente com novos objetivos de 

formação de cidadãos, capazes de participar ativamente do processo de construção de uma 

nova sociedade”. Com conhecimento para que possa intervir na sua transformação.  

A escola que os movimentos sociais defendem para os sujeitos do campo tem sua 

“identidade definida a partir dos sujeitos sociais a quem se destinam: agricultores familiares, 

assalariados, assentados, ribeirinhos, indígenas, etc., ou seja, todos os povos do campo 

brasileiro” (BRASÍLIA, 2004, 35). Uma escola que traga em seu projeto elementos que 

possam instrumentalizar esses sujeitos na busca pela sua emancipação enquanto ser humano. 

 
O princípio II - Da valorização dos diferentes saberes no processo educativo - esse 

princípio sinaliza que a escola precisa levar em conta os conhecimentos que os pais, os/as 

alunos/as, as comunidades possuem e resgatá-los dentro da sala de aula num diálogo 

permanente com os saberes produzidos nas diferentes áreas de conhecimento.  

 
Tais conhecimentos precisam garantir elementos que contribuam para uma melhor 
qualidade de vida. Os vários saberes não têm fins em si mesmo, eles são 
instrumentos para intervenção e mudança de atitudes dos vários segmentos neste 
processo de renovação (BRASÍLIA, 2004, p. 37-38). 
 
 

Enfatiza também os elementos que transversalizam os currículos nas escolas do campo 
que são eles: 
 

 A terra, o meio ambiente e sua relação com o cosmo, a democracia, a resistência e a 
renovação das lutas e dos espaços físicos, assim como as questões sociais, políticas, 
culturais, econômicas, científicas e tecnológicas. Neste sentido, a pesquisa enquanto 
princípio metodológico não se coloca apenas como ferramenta de construção do 
conhecimento, mas como uma postura diante da realidade. Educando/a e educador/a 
precisam assumir essa postura com senso crítico, curiosidade e “questionamento 
reconstrutivo” (Pedro Demo) e, ao mesmo tempo, cultivar essa ferramenta como 
metodologia de ensino e aprendizagem. A educação do campo deve considerá-la 
como instrumento de alto valor educativo, especialmente pela natureza rica e diversa 
de conhecimentos identificados no campo (BRASÍLIA, 2004, p. 38). 
 
 

Entretanto, é preciso que o professor do campo dentro da sala de aula busque resgatar 

os saberes comunitários para relacioná-los com as diferentes áreas do conhecimento, uma que 
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os sujeitos do campo têm condições de pensar a educação trazendo como referência as suas 

especificidades para incluí-los na sociedade enquanto sujeitos de transformação. 

O princípio III - Dos espaços e tempos de formação dos sujeitos da aprendizagem - 

esse princípio ressalta a importância de se considerar que a educação do campo não é 

constituída somente dentro da escola, mas para além desta. No entanto,  precisa-se respeitar os 

diferentes tempos e espaços para a consolidação e materialização dessa educação. É preciso 

levar em consideração que a educação do campo 

 

[...] envolve saberes, métodos, tempos e espaços físicos diferenciados, e que esta se 
realiza na organização das comunidades e dos seus territórios, que se distanciam de 
uma lógica meramente produtivista da terra e do seu próprio trabalho. Portanto, não 
são apenas os saberes construídos na sala de aula, mas também aqueles construídos 
na produção, na família, na convivência social, na cultura, no lazer e nos 
movimentos sociais. A sala de aula é um espaço específico de sistematização, 
análise e de síntese das aprendizagens se constituindo assim, num local de encontro 
das diferenças, pois é nelas que se produzem novas formas de ver, estar e se 
relacionar com o mundo (BRASÍLIA, 2004, p. 38). 
 
 

É possível identificar nesse princípio a preocupação em respeitar os sujeitos do campo 

em seu tempo e espaços específicos, visto que a educação do campo se constitui além do 

contexto da sala de aula, através de seus saberes historicamente acumulados, seja na família 

ou na comunidade e a sala de aula se constitui apenas como um espaço de encontro das 

diferenças. É nela que se produz novas formas de ver, estar e se relacionar com o mundo. 

O princípio IV - Do lugar da escola vinculado à realidade dos sujeitos – esse princípio 

nos reforça a ideia de que o sujeito tem o direito de estudar em uma escola de qualidade que 

esteja vinculada a sua realidade, pois, esse direito está assegurado no artigo 6º das Diretrizes 

Operacionais para Educação do Campo, que institui o regime de colaboração entre os entes 

federados na oferta de educação aos povos do campo. 

 
A escola do campo é uma concepção que está vinculada à realidade dos sujeitos, 
realidade esta que não se limita ao espaço geográfico, mas que se refere, 
principalmente, aos elementos socioculturais que desenham os modos de vida desses 
sujeitos. Construir uma educação do campo significa pensar numa escola sustentada 
no enriquecimento das experiências de vida, obviamente não em nome da 
permanência, nem da redução destas experiências, mas em nome de uma 
reconstrução dos modos de vida, pautada na ética da valorização humana e do 
respeito à diferença. Uma escola que proporcione aos seus alunos e alunas condições 
de optarem, como cidadãos e cidadãs, sobre o lugar onde desejam viver. Isso 
significa, em última análise, inverter a lógica de que apenas se estuda para sair do 
campo (BRASÍLIA, 2004, p. 38-39). 
 
 

Dessa forma, percebemos que a escola do campo não pode ser uma escola voltada ao 

modelo da escola da cidade, pois seu contexto, seus sujeitos e seus espaços são outros e 
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precisam ser respeitados, visto que esses sujeitos têm o direito de estudar na comunidade onde 

moram, sem precisar sair dela para continuar seus estudos por falta de escolas que atendam as 

suas necessidades, pois grande parte das escolas do campo não possui ensino que vá além do 

fundamental I (1º ao 5º), isso significa que quando os alunos chegam ao final do 5º ano, eles 

precisam fazer uma escolha, se deslocar para cidade e continuar seus estudos ou parar de 

estudar e continuar no campo. 

O princípio V - Da educação como estratégia para o desenvolvimento Sustentável – 

nesse princípio pode-se refletir sobre a importância da relação da educação com do 

desenvolvimento da economia sustentável para os trabalhadores do campo, partindo da ideia 

de que o local e o território pode ser reinventado através das suas potencialidades e que essas 

potencialidades precisam ser exploradas respeitando as especificidade e diversidades desses 

povos.  

 
 

Uma das formas de trazer à tona essas potencialidades está na revitalização da 
importância do coletivo como método de participação popular de gestão das 
políticas e das comunidades onde vivem. A radicalização da democracia reside na 
exigência da co-gestão e da soberania fundada em valores humanistas 
(solidariedade, justiça social, respeito à natureza e seus ciclos e movimentos). A 
educação deve pensar o desenvolvimento levando em conta os aspectos da 
diversidade, da situação histórica particular de cada comunidade, os recursos 
disponíveis, as expectativas, os anseios e necessidades dos que vivem no campo.  
O currículo das escolas do campo precisa se estruturar a partir de uma lógica de 
desenvolvimento que privilegie o ser humano na sua integralidade, possibilitando a 
construção da sua cidadania e inclusão social, colocando os sujeitos do campo de 
volta ao processo produtivo com justiça, bem-estar social e econômico. Os 
paradigmas da sustentabilidade supõem novas relações entre pessoas e natureza, 
entre os seres humanos e os demais seres dos ecossistemas. A educação para o 
desenvolvimento leva em conta a sustentabilidade ambiental, agrícola, agrária, 
econômica, social, política, cultural, a equidade de gênero, racial, étnica e 
intergeracional (BRASÍLIA, 2004, p. 39). 
 
 

Ao pensar a educação baseada na relaçao entre o ser humano e a natureza estamos 

pensando no desenvolvimento sustentável, essa educação deve estimular a criação de novas 

relações entre os sujeitos e a natureza, para que possa valorizar a vida, a saúde e a 

sustentabilidade como meio essencial para a sobrevivência e para vida. 

O princípio VI - Da autonomia e colaboração entre os sujeitos do campo e o sistema 

nacional de ensino – o sexto e último princípio citado aqui direciona nosso olhar para os 

sujeitos do campo, bem como para o sistema nacional de ensino que esta em vigor no país. 

Uma vez que este sempre esteve a serviço da burguesia e do sistema capitalista desprezando 

os sujeitos do campo. Esse princípio sinaliza que para implementar políticas públicas que 

fortaleça a sustentabilidade dos sujeitos do campo, essas devem estar atentas para as 
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diferenças de ordem diversas entre os povos do campo, pois apesar de o campo ser 

heterogêneo, existem especificidades de acordo com cada localidade. 

 
 

 Esta heterogeneidade possui duas implicações: a primeira é que não se pode 
construir uma política de educação idêntica para todos os povos do campo; a 
segunda, por ser heterogênea, deve ser articulada às políticas nacionais e estas às 
demandas e às especificidades de cada região ou de cada espaço ou território que se 
diferencia dos demais. Isso inverte a relação entre poder público e os sujeitos 
sociais. Não cabe, nessa vertente, que o Poder Executivo decida sobre os destinos 
das comunidades, como também não cabem atitudes corporativas de grupos 
organizados na definição de prioridades. Uma política nacional de educação do 
campo exige uma nova postura dos sujeitos, de forma a que participem ativamente 
do processo, movido pela preocupação com o lócus na relação com um projeto 
nacional (BRASÍLIA, 2004, p. 38). 
 
 

 
É de acordo com esses princípios que educação do campo tem buscado reafirmar sua 

identidade e construir um projeto de educação que seja diferente do projeto burguês em que a 

educação tem se pautado. Uma educação que conduza o sujeito do campo para transformação 

social, que possa refletir sobre a verdadeira função atribuída a educação enquanto prática 

social que poderá contribuir para essa transformação, visando a justiça e a humanização da 

sociedade, uma educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana, que seja  

possível compreender que os sujeitos possuem sua história, participam de lutas sociais e que 

fazem parte de grupos sociais diferenciados, que essa diversidade precisa ser respeitada e  a 

educação para o desenvolvimento sustentável pode ser pensado a partir da relação do homem 

com a natureza, bem como da situação histórica particular de cada comunidade, etc.  

(BRASÍLIA, 2004, p.15-16). 

É com a preocupação de atender aos princípios norteadores da educação do campo, 

não somente no contexto da sala de aula, mas para além desta, que a política de educação do 

campo deve se pautar pela necessidade de estimular os sujeitos em sua capacidade de criar 

com outros um espaço humano de convivência social desejável, enquanto ser social 

responsável e livre capaz de refletir sobre sua atividade de forma desejável (Brasília, 2004). 

 De acordo com (TONET, 2007, p.9) “se levarmos em conta as transformações no 

mundo do trabalho, que estão em curso nas últimas décadas, não há dúvidas de que a 

educação já não responde as necessidades do momento atual”. A educação precisa trazer 

elementos que instigue o sujeito do campo a compreender o campo não como espaço de 

solidariedade e emancipação, mas também como um espaço de transformação social.  

 Nesse espaço de transformação os povos do campo, juntamente com os movimentos 

sociais vêm lutando arduamente por uma educação que  
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[...] não vise apenas formar indivíduos para a reprodução direta e imediata de mão 
de obra para o capital, mas que sejam trabalhadores cidadãos. Capacitados para 
atender às novas exigências do processo produtivo, mas também consciente dos seus 
direitos e dispostos a participar ativa e criticamente da construção de uma sociedade 
mais justa, mais humana e mais igualitária (TONET, 2007, p. 29). 
 

É nessa nova realidade social que a educação precisa se pautar para que possa se 

apropriar de conhecimentos que os direcionem para o caminho da construção de uma vida 

humana em seu próprio contexto social. Que sejam trabalhadores, mas que não deixem de ser 

cidadãos dispostos a participar ativamente e criticamente na construção de uma sociedade 

igualitária. E isso só é possível se avançarmos em torno da luta de classe e da reforma agrária, 

algo cada vez mais distante na atualidade, mas que não é impossível, mas que depende da 

consciência e disposição de cada cidadão que estiver engajado nesse processo. 

Esses princípios apontam o tipo de educação que os sujeitos do campo almejam para 

suas comunidades, bem como para seus filhos enquanto sujeitos que vivem em um espaço 

diferente da cidade. 

 

1.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

 Pensar a formação de professores que atuam em comunidades específicas é 

importante não apenas para melhorar a ação profissional, mas a formação do professor como 

um todo, uma vez que cada contexto histórico social possui as suas especificidades e, o 

profissional que adentrar a essa áreas para realizar o seu trabalho necessita de conhecimentos 

específicos para atuar de forma coerente com esse contexto histórico. 

É notório que, para conseguir construir o projeto de educação e de escola voltado para 

a realidade e especificidades do campo conforme discutimos nesse texto, é preciso também 

ser discutida a formação de professores para a educação do campo, uma vez que esta 

formação específica é recente na sociedade brasileira.  É uma formação que vem sendo 

construída com a luta dos movimentos sociais pelo direito a educação a partir “da luta pela 

terra, pelo trabalho e da produção da agricultura camponesa” (JESUS, 2010, p.404).  

Dessa forma, entendendo que os professores do campo precisam trabalhar de acordo 

com as especificidades dos sujeitos que vivem e trabalha nesse contexto, o movimento Por 

Uma Educação do Campo tem reforçado a importância de uma formação específica para esses 

profissionais. Essa formação precisa trazer em seu contexto,  



36 

 

 

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

 Essas são consideradas as bases essenciais para a formação do profissional do campo, 

em detrimento do educador profissional que está sendo formado nas universidades, cujo 

objetivo da formação “é o de lhe preparar para aprender aquilo que for útil e importante às 

adaptações e adequações exigidas pelo mercado” (JESUS, 2010, p.410). 

 Ao discutir a formação de educadores do campo e o compromisso com a 

emancipação da classe trabalhadora, Jesus (2010) aponta a fragmentação dos currículos 

oficiais dos cursos de licenciatura, mencionando que estes  

 

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

 

Diante a fragmentação desses currículos faz-se necessário analisar quais as condições 

educacionais que podem permitir a criação de um currículo que esteja “pautado na relação 

entre educação e trabalho no campo, de modo que a escola possa contribuir para formar 

professores com base em uma pedagogia social que consiga ligar a educação escolar às 

diversas dimensões da vida” (JESUS, 2010, p.411).  

Compreendendo que a escola precisa preparar os sujeitos para além de uma visão de 

mundo que ultrapasse a visão utilitarista da escola, ou seja, “a escola tem de ter um vínculo 

direto com o trabalho, não apenas como necessidade, mas como liberdade de expressão, como 

espaço de criatividade, de realização de trabalho intelectual e manual, espaço de apoio e 

reflexão sobre a educação e a participação dos sujeitos na sociedade” (JESUS, 2010, p.417-

418). É através dessa compreensão de escola que é possível pensar a formação dos 

professores do campo, uma vez que estes precisam “reconhecer a importância da escola como 

uma instituição criada para desenvolver o processo de apropriação do conhecimento, embora 

ela não seja a única responsável por isso” (JESUS, 2010, p.417-418). 

Sabendo que a escola é a instituição que tem como uma das funções sociais 

desenvolver o processo de apropriação do conhecimento, os movimentos sociais estão a exigir 
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a formação dos educadores do campo não somente pela “falta de educadores nas escolas do 

meio rural, mas pelo conteúdo desta educação, pelas necessidades sentidas para qualificar 

melhor a intervenção da classe trabalhadora no meio rural, pela própria realidade inscrita na 

questão agrária brasileira” (JESUS, 2010, p.419). 

Um fator importante a ser ressaltado é o tipo de formação que está sendo desenvolvida 

nas universidades, uma formação que segundo Jesus (2010) se constitui em uma instância de 

conhecimento muito distante do mundo real destes indivíduos pela sua própria história e 

tradição, mesmo que os professores e pesquisadores universitários tenham base materialista 

na sua formação, é preciso que eles “acreditem na força do mundo real como constituição da 

consciência, a própria divisão do trabalho universitário e a política de produtividades, o afasta 

das condições de realizar um trabalho cujo real seja não somente problematizado, mas 

produzido sobre novas bases” (p. 420).  

 Diante o contexto de embates contra a hegemonia que o campo está passando, uma 

das saídas apontadas por Jesus (2010), Arroyo (2007) e outros pesquisadores, para a formação 

de educadores do campo, seria a oferta de cursos de formação partindo do princípio de que o 

educador do campo precisa ser a continuidade da luta dos movimentos sociais “contra a 

colonização do conhecimento, pela ampliação do acesso, sua participação na reconstrução dos 

currículos universitários, a luta pela autonomia da universidade e, principalmente, a defesa de 

uma universidade para atender a classe trabalhadora deste país (JESUS, 2010, p. 421).   

 Ainda segundo essa autora não é suficiente formar profissional da educação do 

campo, mas o profissional com a formação “do sentido público de sua formação, com o 

domínio das técnicas, das bases científicas para pensar, quadros conceituais, os métodos de 

trabalho, são alguns elementos que não podem faltar a uma formação profissional” (JESUS, 

2010, p. 421). 

 Quando tratamos especificamente do profissional educador do campo, do ponto de 

vista destes será necessário “pensar e materializar um projeto que tome como referência a 

realidade concreta de cada território de origem dos estudantes, de cada movimento social ao 

qual pertence da complexidade que é a realidade agrária para cada grupo, das possibilidades 

latentes de reconstruir o presente com o olho voltado para o futuro” (ARROYO, 2003, p. 

423). 

 Entretanto, a proposta de formação do educador do campo, defendida pelo 

movimento Por uma Educação do Campo deve se pautar na formação específica de um 

educador para atuação em diferentes espaços educativos, Caldat (2004). Tendo em vista que a 

educação do campo vai além da sala de aula adentrando outros espaços como a família, e a 
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comunidade, etc, Caldart (2004) afirma que o projeto político pedagógico da educação do 

campo 

 

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

  
 Não seria possível discutir educação do campo sem pensar na formação dos 

professores que são os principais sujeitos de execução de tal tarefa. Para Caldart (2000) essa 

educação é superação, pois esta vem lutando com veemência pela transformação social e a 

emancipação humana, em detrimento de uma educação opressora e alienadora que tem sido 

ofertada aos sujeitos do campo.  

Essa autora ressalta que o professor para trabalhar com os povos do campo precisa 

antes de tudo reconhecer a existência do campo, ver sua realidade história, ver sujeitos; ver a 

educação como ação para o desenvolvimento humano e a formação de sujeitos; compreender 

e trabalhar as grandes matrizes da formação dos sujeitos do campo; participar das lutas sociais 

do povo brasileiro do campo; lutar por políticas públicas que afirmem o direito do povo do 

campo à educação; provocar o debate sobre educação entre diversos sujeitos do campo; 

aprender e ajudar no cultivo da pedagogia do cuidado com a terra; aprender dos movimentos 

sociais que formam os novos sujeitos sociais do campo; ocupar-se da escola como lugar de 

formação dos sujeitos e, sobretudo deixar-se educar pelos sujeitos do campo e pelo processo 

de sua formação (CALDART, 2002). 

Podemos fazer menção a precarização da formação dos professores que trabalham no 

campo através dos dados divulgados pelo INEP (2011), onde esses dados mostraram que 

pouco mais de um terço (35%) dos professores que trabalham nas escolas rurais não tem 

formação adequada para lecionar. Contudo, formar esse contingente de 118.736 profissionais 

é apenas um dos desafios do governo federal, que lançou em 2012, mais uma política 

destinada à formação de professores que foi o Programa Nacional de Educação do Campo 

(Pronacampo)8 como uma das alternativas para tentar atenuar o problema, esse programa, 

além de promover a formação dos professores do campo, investe também em compra de 

                                                        
8 O Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo) é uma ação do Governo Federal resultado da 
mobilização dos movimentos sociais e sindicais do campo, com apoio do MEC.  Oferece apoio técnico e suporte 
financeiro para estados e municípios implementarem suas  políticas de Educação do campo.                        
www. Contag. Org.br. 
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materiais didáticos específicos para o campo e de automóveis para transporte, reforma de 

escolas, construção de novos espaços e compra de equipamentos, como computadores, etc..  

Assim, os dados do (INEP, 2010) nos mostraram que menos da metade dos docentes 

do campo têm diploma de curso superior. Esses dados nos revelam a tamanha desigualdade 

em relação à formação de dos professores que trabalham no campo e na cidade. Para tanto, a 

iniciativa do Pronacampo é considerada um passo importante, mas não suficiente para 

combater essa desigualdade. É preciso implantar políticas específicas para essa área, que 

possam trazer ou levar a esses professores subsídios para sua prática cotidiana.   

Esse mesmo levantamento mostrou ainda que, nas escolas urbanas, o número de 

professores sem curso superior é bem menor. Do total de 1,7 milhão de docentes que 

trabalham nas cidades, 74% têm diploma de ensino superior. Na área rural, a quantidade cai 

para 43,8% do total (CENSO, 2010).  Podemos observar que a diferença entre a formação em 

nível superior para os professores que atuam nas escolas das cidades é bem maior em relação 

aos que atuam no campo, chegando a 30,2%, essa diferença. Essa diferença faz-nos voltar o 

olhar para as políticas públicas educacionais que estão sendo ofertadas para formar esses 

profissionais, uma vez que essa disparidade ainda continua sendo grande. É importante 

analisar que essas políticas deem mais atenção à formação dos professores que trabalham no 

campo, pois, esses dados nos confirmam o tamanho do descaso do governo para com a 

educação do campo, bem como com a formação desses profissionais que materializam essa 

educação. 

 Entretanto, defender a formação dos professores que estão no campo é uma das 

prioridades dos movimentos sociais organizados e o Pronacampo foi uma das políticas 

lançada para atender as reivindicações dos movimentos sociais no âmbito da formação de 

professores, bem como para buscar amenizar a carência dessa formação. Esta é uma das 

prioridades desse projeto, que se constitui também em um dos passos para tentar corrigir a 

disparidade entre cidade e campo, que é um dos objetivos também da educação do campo, 

lutar por um projeto educacional igualitário, emancipador, visto que campo e cidade são faces 

da mesma moeda e precisam andar sempre juntos, sobretudo em relação aos seus direitos e 

deveres, pois um não sobrevive sem a cooperação do outro, e vice-versa, principalmente no 

âmbito da sociedade capitalista a qual estamos vivendo. 

 É importante ressaltarmos que além da iniciativa recente do Pronacampo em relação 

à formação de professores do campo, já existem outras em instituições que vêm ofertando 

essa formação específica, a saber: a Universidade Federal do Rio Grande do Norte iniciou a 

primeira turma do curso de Pedagogia da Terra em (2002) a Universidade Federal de Sergipe 
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em (2007), Universidade Federal da Bahia, o curso de Licenciatura em Educação do Campo 

(2008) dentre outras instituições que estão engajadas nesse processo de formação de 

professores para atender as demandas das comunidades campesinas.  

Construir uma educação do campo significa pensar também numa escola sustentada no 

enriquecimento das experiências de vida, da formação humana, nos processos de produção da 

agricultura familiar camponesa, não em nome de permanência, nem da redução destas 

experiências, mas em nome de uma reconstrução dos modos de vida, pautada na ética da 

valorização humana e do respeito à diferença.  

Dessa forma, partindo do pressuposto que a educação é apropriação da realidade social 

não pode perder de vista que na sociedade atual, a escola, como parte da totalidade, separa o 

trabalho intelectual e manual, criando obstáculos para a interdisciplinaridade. A escola 

moderna, capitalista, separa o fazer e o pensar. A formação omnilateral não se faz presente 

nesse contexto. A educação não toma a realidade na sua totalidade, não toma a vida como 

algo inteiro. Ao discutirmos a educação na perspectiva da classe trabalhadora é possível 

perceber que esta teria mais sentido se fosse realizada de forma integral, visto que a prática da 

interdisciplinaridade só pode se realizar de forma efetiva dentro de relações sociais que 

rompam com a dicotomia trabalho intelectual e trabalho manual que, como salienta Marx 

(1979)  são “inimigos mortais” dentro de relações capitalistas de produção. 

A escola do campo precisa ser capaz de ajudar na construção de um “processo mais 

amplo de humanização, e de reafirmação dos povos do campo como sujeitos de seu próprio 

destino, de sua própria historia” (CALDART, 2000, p. 26). Que lutam por projeto de uma 

sociedade justa e igualitária para todos. 

Nesse contexto, Frigotto (2006) ressalta que  

 

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

É pautado nos princípios da vida e da existência humana valorizando os saberes 

historicamente construídos que a escola do campo busca se efetivar e se reafirmar produzindo 

uma proposta pedagógica específica que possa trabalhar o verdadeiro sentido da vida. Pois, 

essa luta pela escola não é somente para as séries iniciais, a proposta é que essa educação se 

estenda até o ensino superior.  
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Pensando dessa forma é possível observar no âmbito dos movimentos sociais que 

esses almejam muito mais que a simples escolinha para a permanência estática no campo, 

mais uma educação escolar que vá além desse movimento. Para Caldart (2000) “Uma escola 

que se organiza do jeito do MST, educa principalmente através de novas relações sociais que 

produz e reproduz, problematizando e propondo valores, alterando comportamentos, 

desconstruindo e construindo concepções, costumes, ideias” (p. 34). 

De acordo com Caldart (2000) a escola do campo não é um tipo diferente de escola, 

“mas sim é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos 

sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, 

com suas lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito”. (p. 42- 43).  

Ao reafirmarmos o tipo de projeto educacional e de escola que se almeja para o 

campo, consideramos de fundamental importância ressaltar também que tipo de proposta de 

formação esse movimento busca para formar os professores preparando-os para atuar nesse 

contexto com autonomia. Através do Pronera que é um dos programas de formação de 

professores para esse contexto, pode-se mostrar que é possível “pensar a formação dos 

educadores do campo de outro jeito que não seja a educação à distância, e que não sejam 

certas alternativas de barateamento da formação que se têm multiplicado em nosso país” 

(CALDART, 2008, p. 54).  

Arroyo (2007) aponta a importância de se ofertar aos professores do campo uma 

formação que desenvolva no professor o conhecimento da “centralidade da terra e do 

território na produção da vida, da cultura, das identidades, da tradição, dos conhecimentos” 

(p. 167), sinalizando que um projeto educativo que não traga em sua proposta esses processos 

de produção da vida, não atenderá as necessidades da classe trabalhadora. 

Entretanto, o projeto de educação e de formação de professores que os sujeitos do 

campo almejam é um projeto que seja pautado nos princípios da vida, da formação humana e 

da emancipação da classe trabalhadora, em oposição às injustiças, a degradação da vida e a 

negação de direitos, em defesa de uma educação de qualidade para todos. 

É preciso levar em consideração que o campo não é um lugar de atraso e que sua 

população assim como a urbana é demandante de direitos, que esses precisam ser respeitados 

levando em conta que sua rica e importante contribuição para a sociedade, tendo em vista que 

o campo não é lugar de atraso, mas de produção cultura, social, política e econômica. 

No entanto, não é isso que vemos na prática, pois quando circulamos pelo campo logo 

percebemos o descaso dos governantes para com as escolas do campo, pois a maioria destas 

são de pequeno porte, com uma ou duas salas de aula, as turmas são de 1º ao 5º ano 
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constituindo-se em escolas multisseriadas9.  Esse tipo de escola em que um mesmo docente 

atende estudantes de diferentes idades em uma mesma turma são marcas registradas da 

educação rural brasileira. Em 2009, o Censo Escolar apontou a existência de mais de 96,6 mil 

turmas multisseriadas no ensino fundamental. Segundo dados do Observatório da Educação, a 

distorção idade-série chega a 38,9% ainda nas séries iniciais das escolas rurais.  

          Esse número sinaliza o baixo aprendizado nas escolas rurais com essa característica, 

responsáveis principalmente pela oferta do 1º ao 5º do ensino fundamental. A existência das 

classes multisseriadas se dá por diversos fatores. Entre eles, a baixa densidade populacional 

na zona rural - escolas pequenas, com poucos alunos matriculados -, a carência de professores 

e de infraestrutura. 
Uma vez que a realidade de acesso à educação do campo para algumas crianças ainda 

não é possível, principalmente na educação infantil, pois no campo não existe as mesmas 

condições objetivas de assistência que na cidade, é preciso pensar em políticas que supere 

esse atraso. Pois, grande parte das crianças que estão matriculadas nas escolas do campo estão 

inseridas nas classes do Ensino Fundamental juntamente com as demais séries/ano. Segundo 

os dados do IBGE (2010) as crianças que vivem no campo com essa faixa etária de idade 

escolar correspondem a mais de três milhões de crianças, porém dessas apenas 5% estão 

estudando mesmo que de forma precária. Esses índices nos remetem a refletir sobre o descaso 

dos governantes para com as escolas que estão inseridas no campo, bem como para reforçar a 

ideia arcaica de que para os trabalhadores do campo não é tão importante ter uma boa 

formação escolar quanto para os que vivem na cidade. 

No decorrer desse capítulo buscamos fazer uma relação entre os conteúdos da proposta 

de formação dos programas em estudo com os princípios que norteiam a educação do campo, 

uma vez que esse capítulo discute a educação do campo e a formação de professores para esse 

contexto especificamente.  

No entanto, através das reflexões dos autores citados nesse capítulo, procuramos 

identificar os pontos positivos e negativos dessa formação, bem como as necessidades de 

superação das fragilidades apontadas pelos pesquisadores dessa área.  

 

 

                                                        
9Essa escola passou a ser conhecida como multisseriada para caracterizar um modelo de escola do campo que 
reúne num único espaço um conjunto de séries do Ensino Fundamental (BRASÍLIA 2010, 23). 
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CAPÍTULO II 

 

A boniteza da prática docente se compõe do anseio vivo de 
competência do docente e dos discentes e de seu sonho. Não há nesta 
boniteza lugar para a negação da decência, nem de forma grosseira 
nem farisaica (FREIRE, 1996). 

 

 

 

2. POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE 

 

 

Partindo do pressuposto de que a formação inicial e continuada de professores é 

definida pelo sistema educacional como prioridade na educação brasileira no século XXI e 

tendo como objeto de estudo deste trabalho dois programas de formação continuada de 

professores, considerarmos pertinente voltarmos as nossas questões de pesquisa.  Qual a 

importância desses programas para a formação e prática dos professores que atuam nas 

escolas do meio rural no município de Coronel João Sá, Bahia?  

Nesse contexto, para discutirmos algumas questões referentes a esse processo de 

formação, consideramos importante trazermos alguns dados que nos mostra a realidade da 

formação de professores, seja ela na cidade ou campo. 

 Através dos resultados do INEP (2009 e 2011) podemos analisar a realidade dos 

professores que já haviam concluído o ensino superior e que atuam na Educação Básica, na 

rede pública de ensino fora da sua área de formação.  

Esses dados nos revelaram que no Ensino Médio pouco mais da metade, 53,3% dos 

professores se encontram em situação regular, ou seja, atuando adequadamente em sua área de 

formação, totalizando 366.757 professores. Os demais continuam atuando fora de sua área de 

formação, uma vez que a demanda de professores formados por área do conhecimento ainda 

não é suficiente para atender às necessidades da educação brasileira, principalmente quando 

se trata da área de ciências da natureza que a carência é ainda maior, pois são poucos os 

formados nessa área.  

Nas séries finais do Ensino Fundamental, essa situação ainda é mais precária, pois, 

menos da metade dos professores que atuam nessas séries, ou seja, 46,7% possuem formação 

adequada para lecionar em sua área de atuação, quantificando um total de 617.571 



44 

 

professores. Os demais assim como no ensino médio, continuam atuando fora de sua área de 

formação. 

Já através dos dados do INEP (2011) podemos analisar a realidade da demanda de 

professores que atuam na Educação Básica sem diploma de nível superior. Nesse contexto, é 

possível identificar que em 2007 esses resultados foram ainda maiores, mas que vem 

diminuído mesmo que em passos lentos.  

 Os dados revelaram que eles representam 25% do total de professores que atuam na 

Educação Básica, sem nível superior, sendo que em 2007, esse quadro somava mais de 30% 

dos professores. Os dados mostram também que em 2007, existiam 530 mil professores que 

se encontravam nestas condições. São professores que cursaram apenas até o ensino médio ou 

o antigo curso normal, mostraram ainda que a redução foi mínima num período de cinco anos, 

e que apenas 5% dos professores conseguiram melhorar sua formação. 

 Através desses dados é possível identificar a precariedade existente na formação dos 

professores que trabalham na educação básica, especificamente na rede pública de ensino. 

Pode-se observar também a urgente necessidade dos governantes buscarem políticas públicas 

que possam resolver essa precarização, propondo alternativas para melhoria da formação 

desses profissionais, formação essa que, desde a aprovação da LDB (9394/96) se apresenta 

tanto na legislação em vigor quanto nas resoluções e pareceres do CNE de forma 

fragmentada, confusa e inconsistente. Conforme Torres (2010), “a proposta de ‘flexibilização’ 

da formação, instala um ‘frankestain’ ao tentar contemplar no seu texto setores conservadores, 

as entidades civis e associações nacionais” (p. 52). 

 Um dos exemplos conflitantes que figuram na LDB de 1996 em seu Artigo 60, é o 

que institui como lócus de formação de professores os Institutos Superiores de Educação e 

neles a modalidade do Curso Normal Superior para formar os professores para lecionar nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil, vindo concorrer com o Curso de 

Pedagogia das Universidades que desde os anos 90, seguindo o debate nacional se propõe 

também a formar professores para essa mesma área de atuação. 

 A flexibilização da formação atingiu também os currículos formativos, uma vez que 

as Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (1999) tomaram 

como parâmetros e princípios orientadores os conhecimentos científicos da área de formação, 

com ênfase no caráter técnico instrumental que segundo Torres (2010) 

  

  [...] agrega à esse modelo a concepção neoliberal de competência. O ensino 
centrado na competência do professor é um fenômeno produzido pelas 
transformações no campo do trabalho produtivo, cuja categoria fundante do oficio 
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docente passa a ser o trabalho realizado pelo professor na aula, ou seja, a ênfase 
recai sobre a ação do professor, abandonando o debate sobre os fins da educação 
(p.52-53). 

  

 A educação para atender a concepção neoliberal de competências, acaba por 

abandonar o debate considerado o mais importante no processo educacional que é educar de 

forma dialógica para as várias dimensões sociais da vida do ser humano sem se prender aos 

fins técnicos instrumentais. 

Caminhando nessa direção (GATTI, 2010; JESUS, 2010; TAFAREL, 2011 e 

ARROYO, 2007) vêm através de suas pesquisas, apontar as fragilidades dos processos de 

formação de professores, visto que esses autores defendem uma formação humana voltada 

para a emancipação da classe trabalhadora. Portanto, para esses autores, uma proposta de 

curso de formação de professores só se objetivará superadora se esta exprimir uma concepção 

radicalmente emancipatória de educação, de homem e de sociedade que se quer construir, em 

superação do ensino meramente técnico. Esses estudos apontam também que, para a educação 

caminhar em direção à melhoria de sua qualidade, é necessário repensar além da formação 

dos professores, os diversos fatores que dificultam a prática pedagógica (condições de 

trabalho, infraestrutura escolar, salário, etc.).  

Os reflexos da precarização e fragmentação da formação docente, as péssimas 

condições de trabalho ofertadas aos professores, bem como as dificuldades de acesso e 

permanência dos alunos na escola pública podem ser evidenciados através dos resultados do 

INEP (2011) onde o decréscimo da matrícula da educação básica já sinaliza esse descaso. 

 

Esse decréscimo foi em torno de 1% e equivalente a 577.270 matrículas, decorre, 
principalmente, da acomodação do sistema educacional, em especial na modalidade 
regular do ensino fundamental, com histórico de retenção e, consequentemente, altos 
índices de distorção idade-série. Além disso, as matrículas na educação de jovens e 
adultos (EJA) mantiveram a tendência dos últimos anos e apresentaram queda de 
5,6%, representando menos 241 mil matrículas no período 2010-2011 (BRASÍLIA, 
2011, p. 11). 
 
 

 Esse decréscimo também ocorreu na educação infantil, especialmente a pré-escola 
onde   

 
 
 
A diminuição da matrícula foi de 4.692.045 para 4.681.345, correspondente a uma 
queda de 0,2%, pode ser atribuída ao processo de implantação do ensino 
fundamental de 9 anos, que implica a matrícula de alunos de 6 anos no ensino 
fundamental e não mais na pré-escola. A maior participação na educação infantil 
está nas redes municipais de ensino, e a pré-escola segue a mesma tendência. Os 
municípios detêm 74,6% do atendimento, que, em termos absolutos, corresponde a 
3.493.307 matrículas. A rede privada participa com 24,1%, seguida das redes 
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estaduais, com 1,2%, e da rede federal, que não tem uma participação significativa 
sobre o total de matrículas dessa etapa. (BRASÍLIA, 2011, p.18). 
 
 

 Podemos sinalizar também as taxas de aprovação, reprovação e abandono dos alunos 

matriculados no Ensino Fundamental, esses resultados foram sinalizados por região para que   

pudessem ficar mais evidentes.  

 Todos os dados que estão postos aqui são referentes a 2010 que foram publicados 

somente em 2011. Na região Sudeste a taxa de aprovação foi de 90,6%, a reprovação de 7,9% 

e a de abandono foi de 1,7%, na Sul a taxa de aprovação foi de 88,1%, reprovação de 10,4% e 

de abandono de 1,5%. A região Norte apresentou uma taxa de aprovação de 82,9%, 

reprovação de 11,8% e de abandona de 5,3%. A Centro - Oeste apresentou taxa de aprovação 

de 88,2%,  reprovação de 9,3% e de abandono de 2,5%. Por fim apresentamos os dados da 

região Nordeste que tem a menor taxa de aprovação de 81,9%, e consequentemente a maior 

taxa reprovação 12,9% e de abandono de 5,2%. Em relação à taxa de abandono o Nordeste 

ficou atrás somente da região Norte que representa um percentual de 5,3% com diferença de 

1% entre as duas regiões.  

 Esses dados, especialmente os da região Nordeste, nos leva a perceber o tamanho 

descaso dos governantes para com a educação e reafirma cada vez mais a urgência de 

politicas públicas que possam proporcionar melhor formação para os professores, bem com as 

suas condições de trabalho, uma vez que a baixa qualidade da educação não é consequência 

somente da má formação dos professore mais das condições educacionais como um todo. 

 Observamos também que a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos de idade 

ou mais divulgada pelo IBGE (2010) apesar de ter tido um decréscimo de 13,63% em 2000 

para 9,6% em 2010, ainda continua alta, principalmente na região nordeste onde os 

municípios com até 50 mil habitantes representa 7,3% na cidade e 23,2% na zona rural, fica 

explicito que a zona rural tem o maior número de analfabetos nessa faixa etária de idade. 

 A região Nordeste também sofre em relação à situação de extrema desigualdade 

social, principalmente na zona rural, onde a população rural da região com 15 anos ou mais de 

idade tem em média 3,7 anos de estudo o que corresponde a quase a metade da média de 

escolarização da população urbana dessa mesma região que é de 6,8 anos. Em relação à 

defasagem escolar, 13% dos alunos estão nessa situação.  

 A taxa de distorção idade série também merece destaque nessa região. No Ensino 

Fundamental essa taxa é de 18,5% nas séries iniciais e de 29,6% nas séries finais, no Ensino 

Médio essa taxa chega a 34,5% segundo as informações do PNAD (2010). 
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 Através desses dados podemos observar quão grande é a ineficiência do Estado para 

gerir e aplicar os recursos direcionados a educação, um deles está na política de estado 

mínimo que defende a isenção da sua parcela de responsabilidade, transferindo-a para os 

organismos financiadores (BIRD, Banco Mundial). Ao mesmo tempo desenvolve programas 

de avaliação cujos resultados são utilizados para culpar os professores e gestores pela péssima 

qualidade da educação. 

Uma das questões que identificamos como a raiz do problema está na política pública 

voltada aos interesses do sistema capitalista, e, os governantes como parte dessa classe 

hegemônica buscam sempre “adequar a educação a seus interesses” (FRIGOTTO, 2002, p. 

12), ou à reprodução do capital. O estado gerencial está a serviço desses interesses. Nesse 

contexto, não é perceptível a existência de um espaço possível para que se possa “desenvolver 

alternativas de sociedade e de educação democráticas que concorrem para a emancipação 

humana” (FRIGOTTO, 2002, p. 19), ficando a educação direcionada para qualificação de 

profissionais que sirva aos interesses do próprio sistema capitalista. 

Outra questão que nos é central está na dimensão do próprio trabalho do professor, 

quando sua formação fica a mercê dos interesses que negam o sentido do trabalho docente 

para a vida e cria sentidos oriundos dos interesses do capital. Nesse sentido, concordamos 

com Jesus (2010) quando ressalta que nesta lógica, o “objetivo da formação do profissional é 

o de lhe preparar para aprender aquilo que for útil e importante às adaptações e adequações 

exigidas pelo mercado” (JESUS, 2010, p, 410), negando o sentido humano da formação e o 

trabalho docente para cumprir a função que atenda os interesses econômicos. 

A formação de professores é considerada imprescindível para qualquer projeto de 

escolarização, seja ele emancipatório ou não, o que significa o embate de projetos históricos 

como o capitalismo e o socialismo, no entanto, esta deve ser investigada com base na 

realidade, e a partir da defesa das necessidades da vida humana, ou seja, da construção de uma 

sociedade para além do capital. Uma sociedade justa sem exploração, com melhores 

condições de trabalho para que o trabalhador satisfaça também suas necessidades da vida 

humana que se realizam através dos frutos do seu trabalho, nesse contexto específico, o 

trabalho docente. 

Um dos elementos centrais para que o ser humano possa viver é o trabalho, é por meio 

deste que o homem cria instrumentos de apropriação e intervenção no mundo, pois através 

dele o homem satisfaz suas necessidades para sua existência. 
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 Segundo Lessa & Tonet (2008) é “por meio do trabalho, os homens não apenas 

constroem materialmente a sociedade, mas também lançam as bases para que se construam 

como indivíduos” nela existente (p.17). 

Esses mesmos autores definem o trabalho como sendo 

 

[...] o fundamento do ser social porque transforma a natureza na base material 
indispensável ao mundo dos homens. Ele possibilita que, ao transformarem a 
natureza, os homens também se transformam. E essa articulada transformação da 
natureza e dos indivíduos permite a constante construção de novas situações 
históricas, de novas relações sociais, de novos conhecimentos e habilidades, num 
processo de acumulação constante (e contraditório, como veremos). É esse processo 
de acumulação de novas possibilidades de evolução – que faz com que o 
desenvolvimento do ser social seja ontologicamente distinto da natureza (LESSA; 
TONET, 2008, p. 26).  

 

O homem, diferentemente dos outros seres vivos, para sobreviver necessita 

continuamente produzir os meios para sua própria existência, ao passo que os outros seres 

vivos se adaptam a natureza, o homem, na produção dos seus meios de vida, necessita adaptar 

a natureza a si, ou seja, transformá-la, essa ação do homem só é possível através do trabalho. 

Entretanto é o trabalho que o diferencia dos outros seres vivos. 

 Marx (1971) define o trabalho como um processo que o 

 

 [...] ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 
material com a natureza [...]. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-
a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades 
nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais (MARX, 
1971, p. 202). 
 
 

Partindo em direção da defesa de um projeto histórico para além do capital, da 

educação como instrumento de luta necessário para a elevação do padrão cultural da classe 

trabalhadora, bem como dos sujeitos do campo, compreendemos que a formação de 

professores tem importância imediata no processo de transformação da nossa sociedade, 

colocando-se a serviço dessa classe, um vez que o professor é considerado peça central  no 

processo educacional. 

 Diante a conjuntura política, econômica e social que estamos vivendo, não é 

perceptível nenhuma preocupação com a formação de qualidade para professores. Nesse 

contexto, é preciso que a classe trabalhadora, juntamente com os movimentos sociais 

organizados e a sociedade civil, pressione os governantes, por políticas públicas que possam 

mudar esse quadro situacional, que exijam mais seriedade e qualidade nessa formação que 
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está sendo ofertada, porém, não está sendo suficiente para respaldar os professores em seu 

trabalho como docente, uma vez que esta ocorre em sua grande maioria à distância e de forma 

fragmentada. 

 É preciso ir de encontro a essa formação de competências mercadológicas, bem 

como a essa escola utilitarista, em busca da superação e da emancipação da classe 

trabalhadora que vem sendo prejudicada por esse sistema, visto que essa formação 

mercadológica não atende as necessidades da classe dos professores que trabalham no 

contexto da formação da pessoa humana. 

Entendemos que para caminhar nessa direção, é preciso pensar uma formação que 

busque perspectivar caminhos mais sólidos para a reconfiguração da nova e necessária 

“profissionalidade” e “profissionalização” do professor. Bernardete Gatti (2010) define a 

profissionalidade do professor como sendo “o conjunto de características de uma profissão 

que enfeixam a racionalização dos conhecimentos e das habilidades necessários ao exercício 

profissional.” Profissionalização como um elemento que “implica a obtenção de um espaço 

autônomo, próprio à sua profissionalidade, com valor claramente atribuído pela sociedade” (p. 

93).  

Ainda segundo essa autora  

 

Não há consistência em uma profissionalização sem a constituição de uma base 
sólida de conhecimentos e formas de ação. Com estas conceituações, estamos saindo 
do improviso, da ideia do professor missionário, do professor quebra-galho, do 
professor artesão, ou tutor, do professor meramente técnico, para adentrar a 
concepção de um profissional que tem condições de confrontar-se com problemas 
complexos e variados, estando capacitado para construir soluções em sua ação, 
mobilizando seus recursos cognitivos e afetivos (GATTI, 2010, p. 136). 
 
 

 A profissionalização implica no reconhecimento e valorização do profissional e isto 

pode contribuir para sua autonomia, para exercer a sua profissionalização com autonomia o 

professor precisa não somente ter formação de qualidade, mas também boas condições de 

trabalho, para continuar motivado pela profissão, uma vez que esta está atrelada ao nível de 

qualificação bem como a satisfação pessoal (GATTI, 2010). 

Um dado importante, nesse contexto é que boa parte da formação fica sob a 

responsabilidade do próprio professor.  No entanto, esses professores são pressionados a 

exercer sua docência atendendo as necessidades das demandas que vão surgindo de acordo 

com o momento histórico vivido pela sociedade. Isso se materializa, no momento em que o 

professor trabalha numa “situação em que a distância entre a idealização da profissão e a 

realidade de trabalho tende a aumentar, em razão da complexidade e da multiplicidade de 
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tarefas que são chamados a cumprir nas escolas” (GATTI, 2010, p. 25).  Essa multiplicidade 

de funções atribuídas ao professor faz com que ele perca sua identidade profissional.  

Para Gatti (2010), a prática docente é “uma prática que depende não apenas de 

conhecimentos e de competências cognitivas no ato de ensinar, mas também de valores e 

atitudes favoráveis a uma postura profissional aberta, capaz de criar e ensaiar alternativas para 

os desafios que se apresentam” (p. 25). Essa autora aponta este como um dos desafios para a 

construção de um projeto de formação docente, preparar professores para se comunicar com 

os alunos de forma interativa, buscando conscientizá-los no exercício de seus direitos 

enquanto cidadãos que pensam e agem socialmente, visando transformar a sociedade de forma 

digna. 

 Nesse sentido, é preciso que as políticas públicas destinadas à formação de 

professores tragam clareza em seus objetivos e metas que pretendem atingir. Para Gatti (2010) 

   

 [...] é preciso analisar a forma que estes projetos se posicionam em relação a seus 
objetivos e metas a serem alcançados, pois estas são “políticas postas em ação pelas 
diferentes instâncias de governo no Brasil será que elas traduzem uma posição de 
governo articulada com clareza de direção, com metas integradas e compreensivas, 
com balizas sobre onde se pretende chegar ou que processos e dinâmicas 
educacionais se pretendem desencadear (p. 14). 
 
 

 Precisa-se questionar se essas políticas propostas pelas diferentes instâncias 

governamentais traduzem as reais necessidades dos professores e das escolas, e se trazem 

clareza em seus objetivos para que não se “percam em função das dificuldades de percurso e 

das desconsiderações dos processos formativos pedagógicos necessários à qualificação 

profissional dos professores” (GATTI, 2010, p. 267). 

 Um elemento importante que fez com que os professores assumissem a sua 

formação, inclusive pagando por ela, foi à pressão do artigo 87, inciso 4º da LDB nº 9394/96, 

qual estabelece “Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço”.  

Para atender as exigências postas por essa lei, os professores têm sido levados a 

frequentar cursos de qualidades duvidosas, muitas vezes pagos por eles próprios, por não 

disporem de tempo e/ou oportunidade para participar de curso em instituições públicas que 

muitas vezes também dispõem de cursos com essas mesmas qualidades, além de não 

disporem de vagas suficientes para atender a toda essa demanda. Mas como esses professores 

precisam trabalhar para manter o seu sustento e se encontram diante de uma situação que os 

obrigam a estudar, para assegurarem o seu emprego, acabam por optar em pelas instituições 
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particulares. É importante ressaltar também que muitos docentes que estão na ativa nos 

Estados e municípios são contratados com salários baixíssimos, sem direitos trabalhistas 

assegurados.  

De acordo com (GATTI, 2010 e TORRES, 2010) muitos dos cursos ofertados tanto 

pelas Instituições de Ensino Superior sejam elas públicas ou privadas estão distantes de 

atender as necessidades dos processos formativos desses profissionais. Visto que os processos 

formativos que estão sendo desenvolvidos nesses cursos centram-se nas concepções 

acadêmicas e técnica instrumental, o que tem contribuído em larga escala para o projeto 

capitalista de formação de professores.  

Torres (2010) afirma que essas tendências formativas de professores, vão de encontro 

ao processo de profissionalização da profissão, uma vez que “reduz a atividade docente a 

mera racionalidade instrumental, dispensando uma formação mais longa em nível superior” 

(TORRES, 2010, p.54). Quando mencionamos a longevidade da formação do professor 

estamos nos referindo a questão do tempo para discussão das temáticas estudadas, que às 

vezes é muito curto e não dá tempo discuti-las com mais profundidade como pode ser 

evidenciado na fala dos professores entrevistados. 

No entanto, essa tendência de formação de professores “exerce uma ação contraria ao 

processo de profissionalização da profissão” (TORRES, 2010, p.54), reduzindo o ensino ao 

conhecimento produzido pela investigação cientifica. 

Nesse contexto, a formação na perspectiva acadêmica, pauta-se nos enfoques 

encicoplédico e compreensivo. O primeiro tem seu foco na transmissão dos conhecimentos da 

cultura, cujo acúmulo de conhecimentos específicos da disciplina define as competências do 

professor. No segundo, o professor aprende a estrutura da disciplina que ensina, ou seja, ele é 

um intelectual que compreende a estrutura epistemológica da sua disciplina, (SACRISTAN; 

GOMEZ, 2000). 

A formação na perspectiva técnica é a que mais tem respondido eficazmente as 

determinações do desenvolvimento tecnológico e da divisão do trabalho nos moldes da 

sociedade capitalista. Esse modelo de formação traz em seu contexto a influência positivista, 

no qual “os professores deveriam ser formados para dominar os conhecimentos científicos 

produzidos pelos especialistas de maneira que cabe a ele aplicar teorias e técnicas cientificas” 

(TORRES, 2010, p.53). 

Através do enfoque sobre as tendências de formação de professores que estão sendo 

ofertada nas diversas instituições formadoras é possível identificar que essa formação está 

sendo esvaziada em seus conteúdos e/ou formas, entretanto, comungamos com as reflexões de 
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Gatti (2010) quando se posiciona em relação a esses processos formativos, ressaltando que 

não é possível “aceitar a visão simplista de que basta melhorar a formação docente para que 

se consiga melhorar a qualidade da educação” (GATTI, 2010, p.196), sabemos que não é essa 

a realidade e que a educação carece de inúmeras reformulações para melhorar a sua qualidade.  

É preciso antes de tudo, se preocupar com as instituições formadoras desses 

profissionais, em especial os iniciantes, uma vez que esta formação acontece em diversos 

espaços da America latina, as quais são constituídas de forma heterogênea e diversa, a saber: 

“em escolas normais superiores, institutos superiores de educação, instituições provinciais ou 

municipais, institutos superiores de ensino técnico, universidades, faculdades” etc. (GATTI, 

2010, p.19). Essa proliferação e dispersão das instituições podem comprometer a qualidade da 

formação, por não dispor na maioria das vezes de equipamento adequado (como laboratórios 

e biblioteca, etc.) que são essenciais para ofertar e manter uma formação de qualidade. Essa 

falta de equipamentos acontece na maioria das vezes nos cursos de Educação à Distância10 

que são desenvolvidos em polos, em locais estratégicos para atender a uma demanda 

específica, solicitada pelos órgãos responsáveis, com o intuito de cumprir com as exigências 

postas na Lei nº 9.394/1996 (LDB), dentre elas a realização da formação inicial em nível 

superior para todos os professores, o que implica atender a uma demanda de milhares de 

professores para suprir às carências e a “diversificação da oferta, segundo as etapas e as 

modalidades da Educação Básica, as características dos alunos e as necessidades regionais e 

locais” (GATTI, 2002, p. 49), podendo esta ser realizada também em serviço. 

Devido a grande demanda de professores para realizar a formação em nível superior, 

fato que se tornou praticamente impossível realizá-la de forma presencial, o MEC, “montou 

um aparato institucional ao longo de meia década para atender a essa demanda, considerando 

a formação como um processo contínuo de construção de uma prática docente qualificada e 

de afirmação da identidade, da ‘profissionalidade’ e da ‘profissionalização’ dos professores”            

(idem, p. 49). Porém, não demonstrando preocupação com a qualidade dessa formação.  

  Contudo, as pesquisas de Gatti (2010) sinalizam que “ainda prevalece uma 

concepção de formação transmissiva, desenvolvida sob a forma de palestras, seminários, 

oficinas, cursos rápidos ou longos” (p.198). Mostrando a forma pragmatista e conteudista que 

                                                        
10 Educação a Distância (EAD) é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, envolvendo estudantes e tutores no desenvolvimento de atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos. (Decreto 5.622 de 19.12.2005, p.01). No Brasil as bases legais para a essa modalidade foram 
estabelecidas no artigo 80, da LDB 9394/96 e regulamentada pelo Decreto nº 5.622, publicado no D.O.U. de 
20/12/05. 
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esses cursos trazem em sua estrutura pedagógica.  Cursos que muitas vezes são esvaziados de 

conteúdos e que pouco contribui para o trabalho docente e, tampouco para a formação 

humana. 

 Nesse contexto, é preciso reforçar a urgência do investimento nas políticas de 

formação que possam se orientar de forma concreta no aperfeiçoamento da ação docente.  

Segundo Gatti (2010)  
 
 

Nos anos recentes, o governo federal, detectando a grande dispersão e a 
fragmentação das políticas docentes no país, bem como os descompassos entre os 
programas de formação para o magistério a cargo das instituições de ensino superior 
(IESs) e as demandas da educação básica, tomou uma série de iniciativas, tendo em 
vista promover a sua articulação, particularmente no âmbito das instituições 
públicas, em busca de assegurar uma educação de qualidade como direito de todos. 
Elas visam a fazer face à demanda pela formação inicial em nível superior exigida 
pela Lei nº 9.394/1996, (LDB) e pela formação continuada, demanda essa que 
implica o atendimento de milhares de docentes e a diversificação da oferta, segundo 
as etapas e as modalidades da educação básica, as características dos alunos e as 
necessidades regionais e locais (GATTI, 2010, p. 49). 
 
 
 

Ao “assegurar”, em termos legais, educação de qualidade como direito de todos, 

proposta da União em colaboração com os Estados, precisa-se pensar também a formação dos 

professores de forma que essa possa se articular com as diversas etapas do ensino, e com as 

necessidades não somente regionais, mas também locais, onde esses profissionais exercem 

sua docência.  

Jesus (2010) aponta que é na “materialidade da luta social que impulsiona uma 

formação diferenciada e não uma formação de educadores idealizada com base em uma 

compreensão burguesa de educação e de escola como meio de ascensão social”. (p.420), a 

escola deve ser um lugar de conhecimento e conscientização dos indivíduos para que possa 

interferir de forma coerente na transformação da sociedade, respeitando a diversidade. 

Entretanto, ao discutir a formação de professores do campo, Jesus (2010) analisa o 

educador profissional que está sendo  

 
 [...] formado nas universidades possui uma base curricular onde ele tem de provar 
que tem competências e habilidades para desenvolver adequadamente a sua 
profissão. Não importa a origem social, quais os vínculos de pertença social, quais 
as perspectivas de trabalho, quais as necessidades de aprendizagem, qual projeto 
social está vinculado, se acessou a universidade por algum coletivo social ( p.410). 
 
 

Nesse contexto, é possível identificar que os programas de formação não estão 

preocupados com a origem social do sujeito que está sendo formado, mas sim com a aquisição 
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das competências e habilidades para que possa atender a lógica do mercado capitalista, o que 

contradiz todo processo de formação humana.   

Para Jesus (2010) o objetivo dessa formação profissional é o de lhe preparar 

 

[...] para aprender aquilo que for útil e importante às adaptações adequações exigidas 
pelo mercado. O fundamento que explica tal situação está desenvolvido na crítica à 
economia política desenvolvida por Marx aos economistas liberais que 
naturalizavam a relação social dos homens na produção da sua existência ( p. 410). 
 
 

Nessa lógica da naturalização, as pessoas não têm que ter o compromisso de  
 
 

[...] construir o conhecimento para produzir a sua existência, elas necessitam apenas 
adquirir, mobilizar conhecimentos reconhecidos para desenvolver competências e 
habilidades no próprio fazer, que, por sua vez, é artificializado pelos currículos 
escolares e, assim, poder adaptar tal formação às demandas oriundas do capital por 
meio de novas formas da divisão social do trabalho reorganizada em cada momento 
histórico (JESUS, 2010, p.410). 
 
 

Concordamos com Jesus (2010) quando cita como exemplo de política que reforça a 

ideia de adaptação da formação às demandas do capital e naturalizar esse processo, “o 

desenvolvimento da Educação à Distância, em especial, para formar professores para a 

educação básica”, uma vez que esta educação traz em sua “organização do trabalho 

pedagógico os espaços e tempos flexíveis e ao mesmo tempo, dinâmicos, definem as práticas 

fragmentadas, precarizadas, sem acesso aos programas de pesquisa e à extensão universitária” 

(p.410). 

Corroborando com Jesus (2010), Taffarel (2011) ao fazer críticas à Educação à 

Distância afirma que está modalidade “está sendo usada como o único meio de qualificar 

docentes”. Para a autora, é nessa formação que acontece a materialização do aligeiramento e 

desqualificação na formação, da certificação vinculada ao cyber-rentismo. Esse processo traz 

como “consequência o aprofundamento da desqualificação e destruição do trabalho docente”, 

uma vez que esse tipo de formação contribui para a 

 

[...] divisão do trabalho docente e a consequente retirada da autonomia do professor, 
em relação ao processo de organização do trabalho pedagógico, promove a 
impossibilidade de relações dialógicas que estimulem a reflexão, o questionamento, 
a  problematização, a constatação e a superação das contradições e o crescimento 
progressivo do educando a partir da vivência de experiências efetivamente 
socializadoras  (TAFFAREL, 2011, p.19). 
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 Esse tipo de formação acaba por ser uma forma tática de desqualificar a formação 

desse profissional. Para corrigir essa lacuna da formação o sistema educacional brasileiro 

precisa construir currículo de formação de professores que tragam em sua base elementos 

pautados na relação entre educação e trabalho “de modo que a escola possa contribuir para 

formar professores com base em uma pedagogia social que consiga ligar a educação escolar 

às diversas dimensões da vida” (JESUS, 2010, p. 412), articulando-as com suas relações 

sociais, sobretudo construindo seu conhecimento de acordo com suas necessidades de 

existência enquanto classe trabalhadora.  

 A educação à distância é um tipo de formação que prioriza o atendimento “aos 

professores que atuam na educação básica, mediante oferta de cursos dirigidos 

preferencialmente aos segmentos da população com dificuldade de acesso à formação 

superior” (GATTI, 2010, 253). Mas que não se percebe nenhuma preocupação com a forma 

que essa formação chega até esses professores. 

 No plano educacional fica perceptível que a crise desse sistema se aprofunda ainda 

mais na medida em que se desvincula a educação da esfera estadual para a esfera 

mercadológica defendida pelos organismos de controle internacional. A qual deixa de ser uma 

educação voltada para todos, pautada nos princípios da vida humana se tornando uma 

educação voltada para os interesses capitalistas que busca cada dia mais alienar o professor a 

esse sistema. 

 Assim, é preciso compreender que a alienação não se reduz à subjetividade do 

indivíduo, mas que essa se constitui em um fenômeno social que surge e se desenvolve a 

partir da divisão social do trabalho, de uma relação econômica Marx (2007). Entretanto, a 

alienação é característica do trabalho humano em determinadas condições, ela não é inerte ao 

trabalho humano ao mesmo tempo em que são construídas condições históricas para que ela 

se objetive, por dentro das contradições destas mesmas condições históricas aparecem as 

condições para que  essa alienação seja  superada.    

   Vázquez (2007) afirma que 

 

[...] a alienação não é constitutiva do homem; não é uma dimensão social da 
natureza humana; mas por razões históricas não pode se subtrair dela. O homem (o 
trabalhador) aliena sua essência em uma relação prática, material – trabalho – com a 
natureza que determina certa relação entre os homens  (p. 417).  
 
 

 É preciso superar essa alienação dentro do sistema educacional para que o professor 

possa ter o direito de refletir e ajudar na elaboração de seu próprio sistema de trabalho, não 
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apenas ter que aceitar a trabalhar a educação pensada de forma que esta venha a atender as 

exigências do sistema capitalista desconsiderando a participação da classe trabalhadora. 

 Nesse contexto, apesar de o trabalho ser considerado alienante na sociedade 

capitalista, especificamente o trabalho docente, mesmo assim, ele continua a ser princípio 

educativo que pode contribuir para a formação humana omnilateral11, porém a formação 

onmilaterial sozinha não é o bastante, ele precisa estar atrelada ao trabalho emancipatório, 

Marx (2009).  

 Marx (2009) se refere à formação omnilateral como a formação humana oposta à 

formação unilateral, fragmentada provocada pelo trabalho alienado, pela divisão social do 

trabalho e pela reificação, das relações burguesas entranhadas. Através dessa formação, as 

conquistas passam a ser humanizadas, pois não se trata de um conhecimento imposto, mas 

sim da descoberta de conhecimentos, com o qual o indivíduo se identifica na sua vida prática 

e cotidiana.  Para Marx, essa formação possui um sentido histórico, ele tem a categoria de 

formação omnilateral como um dos elementos de articulação entre trabalho e formação 

humana e de superação da sociedade de classes, reafirmando o princípio educativo do 

trabalho.  

Compreendendo a educação como instrumento de luta pela formação e emancipação 

humana que se articula as dimensões dessa formação. As discussões educacionais que estão 

sendo postas pelo projeto hegemônico não têm deixado explícito qual projeto de homem essa 

educação deseja formar.   

Nesse sentido, para atender a lógica do capital a educação perdeu completamente o seu 

caráter emancipatório o qual precisa ser resgatado o mais urgente possível, pois, a escola se 

tornou um ambiente de exclusão. Para que a educação se torne emancipatória precisa romper 

com a visão tecnicista e positivista que estabelece hierarquias no conhecimento e privilegia a 

competição e o mérito.  Esse mesmo autor ressalta que “quanto mais à educação procura se 

fechar ao seu condicionamento social, tanto mais ela se converte em mera presa da situação 

social existente” (ADORNO, 1995, p. 11).  

Ainda segundo esse mesmo autor 

                                                        
11 Essa formação é definida por Manacorda como [...] chegada histórica do homem a uma totalidade de 
capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, uma totalidade de capacidade de consumo e prazeres, em que se 
deve considerar, sobretudo, o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem 
estado excluído em conseqüência da divisão do trabalho (MANACORDA, 1991, p.96). 
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O essencial é pensar a sociedade e a educação em seu devir. Só assim 
seria possível fixar alternativas históricas tendo como base a 
emancipação de todos no sentido de se tornarem sujeitos refletidos da 
historia, aptos a interromper a barbárie e realizar o conteúdo positivo, 
emancipatório, do movimento de ilustração da razão (idem, p.12). 

 

De acordo com essa reflexão, sem pensar a sociedade e a educação com seriedade e 

objetivos concretos, não será possível transformá-la e emancipá-la. Em suma, o homem 

emancipado é aquele que adquiriu a consciência pelo trabalho e pela ação sobre a natureza, ou 

seja, ele está humanizado, criado e seus conhecimentos expandidos. Dessa forma a educação 

deveria estar voltada para a vida e não para o mercado de trabalho. 

 Isteván Mészáros, em seu livro, A educação para além do capital sinaliza que “a 

educação não é um negocio, é criação. A educação não deve qualificar para o mercado, mas 

para a vida” (MÉSZÁROS, 2008, p.09). Ao pensar a educação voltada para o sentido da 

vida, o sistema educacional estaria contribuindo para pensar a sociedade de forma justa, 

buscando a superação da lógica desumanizadora do capital que individualiza cada vez mais 

o ser humano, visando apenas o lucro e a competição. 

Ainda segundo este autor, a educação para ser libertadora “teria como função 

transformar o trabalhador em agente político, que pensa, que age, e que usa a palavra como 

arma para transformar o mundo” (MÉSZÁROS, 2008, p.12). Essa transformação só pode 

acontecer através da luta de classe contra o atual modelo econômico, político e hegemônico 

que estamos vivendo no país. 

Diante das crises que o sistema capitalista vem enfrentando nos últimos anos, crises 

estas que têm desestabilizado economias antes estruturadas, impõe uma reflexão profunda 

sobre as transformações das forças produtivas e o papel da educação.  

Não é mais possível ter a concepção de educação apenas como forma de 

transmissão/reprodução de conhecimento, uma educação alienada, bancária, como dizia 

Paulo Freire (2005). É preciso ver a educação de forma real para que possa realizar 

transformações, implantar reformas no sistema educativo, articuladas com a realidade da 

sociedade em sua totalidade, respeitando as especificidades dos grupos sociais. São 

transformações que devem acontecer (nos programas de formação de professores e no 

currículo escolar de base, etc.), onde estas precisam ser planejadas e incorporadas às 

necessidades educacionais não apenas para atender a pequena minoria, mas a totalidade. 

Comungamos com as ideias de Freire (1979, p. 11), quando afirma que a “educação é 

essencialmente um ato de conhecimento e de conscientização e que, por si só, não leva uma 
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sociedade a se libertar da opressão”. É preciso que essa sociedade se aproprie de 

conhecimentos e se instrumentalize para que possa reivindicar não apenas seus diretos e 

deveres que estão sendo negados perante ela, mas também para interferir na realidade. 

No caso específico da sociedade movida pela exploração do capital, somente através 

do desenvolvimento da consciência de classe é possível pensar em uma sociedade 

transformada, emancipada e um desses caminhos é através da construção da formação 

humana omnilateral. 

É através dessa formação, que o homem busca desenvolver suas capacidades de forma 

plena, em relação às faculdades das forças produtivas.  Para que esse tipo de formação ocorra, 

a escola precisa ofertar uma educação comprometida com a totalidade do conhecimento, 

eliminando as fragmentações representadas pelas disciplinas, estabelecendo relações entre os 

conteúdos ensinados. Esses conteúdos na escola capitalista são ensinados de forma 

fragmentada, o que contribui para a fragmentação também da formação humana. Uma vez que 

essa formação venha a se concretizar, o indivíduo pode se apropriar dos conhecimentos 

acumulados historicamente pela humanidade e usá-los de forma crítica e consciente no seu dia 

a dia, além de formar um indivíduo solidário e cooperativo.  

A concretização dessa formação só será possível através da criação de novas escolas 

que preparem o homem para o desenvolvimento integral em todas as potencialidades e em 

todos os sentidos, o que implicaria na superação da alienação e a eliminação do domínio da 

burguesia perante a classe trabalhadora, diminuindo assim, o individualismo e o espírito de 

competição. 

O homem omnilateral, precisa se desvincular do sistema alienador e acreditamos que a 

escola é um dos caminhos para a busca dessa superação, no entanto, para inserir a formação 

omnilateral nas salas de aula, os professores precisam ir além do conteúdo do livro didático, 

deixar o sistema de fragmentação das disciplinas, para ensinar algo novo, que possa abranger 

todas as áreas do conhecimento e que forme indivíduos pensantes e críticos, que possuam 

capacidade de trabalho multilateral que dê ao individuo as bases necessárias para uma 

formação emancipada. 

No entanto, aos seres humanos, cabe a responsabilidade de avaliar as consequências de 

suas ações, não somente para aquilo que lhes interessa, mas para o ambiente enquanto um 

todo natural e cultural.  Sendo assim, não justifica mais aceitar um conhecimento imposto por 

uma conjuntura capitalista, cuja ideia de uma educação tecnicista, visando formar mão de 

obra barata. Mas, sim respeitar as necessidades individuais e coletivas, considerando, dentro 
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da escola, as diferenças que permitem a individualidade sem perder de vista um padrão em 

comum que permite a coesão de qualquer sistema. 

Para Frigotto (2002) existe uma diferenciação da “educação ou formação humana para 

as classes dirigentes e a para classe trabalhadora” (FRIGOTTO, 2002, p. 33). A primeira vê a 

educação como forma de alienar cada vez mais o trabalhador a classe dominante e a segunda 

como um dos caminhos para a superação dessa alienação. No entanto, são classes antagônicas 

que lutam por ideais diferentes, onde a primeira procura sempre se sobrepor a segunda.  

Em se tratando da formação humana, esta é constituída por todo o processo educativo 

o qual possibilita ao sujeito constituir-se enquanto ser social, pois ele é o responsável pelos 

seus atos e livre para fazer suas escolhas, capaz de refletir sobre sua atividade, podendo 

também ser capaz de ver e corrigir os erros, cooperando e relacionando de forma ética com a 

sociedade.   

Segundo Cortella (2006, p. 42) “não há humano fora da cultura, pois ela é o nosso 

ambiente e nela somos socialmente formados (com valores, crenças, regras, objetos, 

conhecimento etc.) e historicamente determinados (com as condições e concepções da época 

na qual vivemos)”.  Sabemos que todo ser humano está inserido em uma sociedade e é através 

da convivência com os demais seres dessa sociedade ou grupo social que este se constitui 

historicamente e culturalmente, e esta cultura é o produto do trabalho humano. 

   No contexto marxiano, o conceito de emancipação é um processo social, que está 

ligado à liberdade, à luta de classes, e à instauração de um novo modelo social que supere 

aspectos do modelo vigente, para Marx, a liberdade e a emancipação não acontecem de forma 

individual, esta é uma luta coletiva que o sujeito precisa ter clareza dos caminhos que quer 

trilhar para não deixar se alienar, ao passo que, emancipar-se é ter voz e transformar essa voz 

em práxis e esta só se materializa por coletivos sociais.  

Entretanto, o esvaziamento do trabalho docente instituído pela fragmentação das 

políticas públicas de formação reflete na desqualificação da educação, marcada pela 

supremacia do método e das técnicas em detrimento do conteúdo significativo, acompanhada 

da desqualificação do trabalhador da educação, em especial do docente que vê entrar em seu 

processo de trabalho elementos como produtividade e eficiência, como se sua produção 

pudesse e devesse ser medida.  

A ofensiva neoliberal tem forte protagonismo nessa desqualificação devido a 

precarização das relações de trabalho dos docentes, através de novos contratos precários de 

trabalho, bem como por introduzir a lógica da produtividade na carreira docente, o avanço da 



60 

 

pesquisa aplicada e da investigação tecnológica, a adoção da meritocracia em oposição a 

cooperação no ensino e na produção de conhecimento.  

 Ao construir o estado da arte da formação docente, Gatti aponta que “a fragmentação 

formativa é clara, as generalidades observadas nos conteúdos curriculares também” visto que 

esses problemas curriculares estão “presentes também nas políticas públicas específicas do 

nível federal para essa formação, seja na proposta da Universidade Aberta do Brasil- UAB12, 

seja nas do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR13. 

Falta uma política formativa voltada aos currículos formativos de professores” (GATTI, 2010, 

p. 259). 

 Porém, essa mesma autora aponta como possíveis soluções para essa fragmentação, a  

 

[...] integração dessa formação em instituições articuladas ao objetivo precípuo de 
formar professores para educação básica – com uma dinâmica curricular mais 
proativa, pensada e realizada com base na função social própria à educação básica e 
aos processos de escolarização, que pressupõe saber desenvolver ações pedagógicas 
para favorecer às novas gerações a apreensão de conhecimentos e consolidar valores 
e práticas coerentes com a vida civil (p. 259). 

 

Nesse contexto, concordamos com essa autora, ao apontar tais ações como sugestões 

para possíveis superações dessa contradição existente entre as políticas que estão sendo 

efetivadas e as reais necessidades do processo de formação de professores que não venha 

atender a demanda do mercado capitalista, mas que possa atender as necessidades da classe 

trabalhadora. 

Historicamente, é possível identificar que existem diversos problemas que convergem 

para uma fragmentação da formação. O primeiro é a fragmentação da própria formação 

através dos currículos, dos conteúdos, das disciplinas que cada um trabalha individualmente 

etc. e o segundo, está nas políticas de formação, que precisam ser elaboradas com mais 

especificidades para atender as necessidades postas pelos sujeitos em cada contexto histórico 

ao qual está inserido.  Sem a superação dessa fragmentação, não podemos defender o trabalho 

como fundamento da vida, se ele está sendo constituído de forma totalmente contraditória e 

alienante do próprio fazer docente. 

                                                        
12 Universidade Aberta do Brasil, criada em 2006, é uma das mais importantes ações do governo federal para a 
consolidação do sistema nacional de formação de professores no Brasil. 

13 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica compreende um conjunto de ações do MEC 
em articulação com as secretarias estaduais e municipais de educação e as instituiçoes formadoras para ministrar 
cursos de licenciaturas aos que não possuem a formação prevista pela LDB 9394/96 (GATTI, 2010, p. 253). 
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No entanto, é preciso questionar a formação de professores “numa perspectiva técnica 

e a necessidade de se formar profissionais capazes de ensinar em situações singulares, 

instáveis, incertas, carregadas de conflitos e dilemas, que caracterize o ensino como prática 

social em contextos historicamente situados” (PIMENTA, 2008, p. 21). 

Ainda segundo essa mesma autora, “a educação retrata e reproduz a sociedade; mas 

também projeta a sociedade que se quer. Por isso, vincula-se profundamente ao processo 

civilizatório e humano. Enquanto prática histórica tem o desafio de responder as demandas 

que os contextos lhe colocam” (PIMENTA, 2008, p. 38).  

Com o intuito de tentar atenuar esse descompasso da formação de professores, 

especificamente da educação básica, onde esse descompasso é gritante, o Estado em parceria 

com as instituições de ensino superior tem criado e implantado programas de formação inicial 

e continuada de professores, tanto em regime presencial quanto a distância, este último, 

objetiva facilitar o acesso aos professores que residem em locais distantes das universidades. 

  Dessa forma, uma das preocupações para se fazer a crítica está em apresentar e 

discutir qual é a política de formação prioritária do Governo Federal que visa proporcionar 

aos professores em exercício a devida formação profissional, em nível médio, superior e 

continuada.  

 

 

2.1 PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Conforme dados da página do Ministério da Educação e Cultura (MEC) na internet, 

pudemos mapear os seguintes programas de formação inicial e continuada de professores: 

O ProInfantil  - é um curso em nível médio, a distância, na modalidade Normal. 

Destina-se aos profissionais que atuam em sala de aula da educação infantil,  nas creches e 

pré-escolas das redes públicas – municipais e estaduais – e da rede privada, sem fins 

lucrativos – comunitários, filantrópicos ou confessionais – conveniados ou não,  sem a 

formação específica para o magistério. O curso, com duração de dois anos, tem o objetivo de 

valorizar o magistério e oferecer condições de crescimento ao profissional que atua na 

educação infantil. Com material pedagógico específico para a educação à distância, o curso 

tem a metodologia de apoio à aprendizagem em um sistema de comunicação que permite ao 

cursista obter informações, socializar seus conhecimentos, compartilhar e esclarecer suas 

dúvidas, recebendo assim uma formação consistente.  Ao final do curso, segundo os objetivos 

do programa, o cursista será capaz de dominar os instrumentos necessários para o 
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desempenho de suas funções e desenvolver metodologias e estratégias de intervenção 

pedagógicas adequadas às crianças da educação infantil. 

A Plataforma Paulo Freire - é um sistema eletrônico, criado em 2009 pelo Ministério 

da Educação com a finalidade de realizar a gestão e acompanhamento do Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica - PARFOR.  

   Em maio de 2012, o sistema passou a ser gerido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, e está sendo reestruturado para 

incluir um conjunto de funcionalidades que permitirão informatizar todo o processo de gestão, 

acompanhamento, revisão e planejamento da formação inicial dos professores da educação 

básica. 

Pró-Letramento - Mobilização pela Qualidade da Educação - é um programa de 

formação continuada de professores para a melhoria da qualidade de aprendizagem da 

leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental. É um programa 

realizado pelo MEC, em parceria com universidades que integram a Rede Nacional de 

Formação Continuada - e com adesão dos estados e municípios. Podem participar todos os 

professores que estão em exercício, nas séries iniciais do Ensino Fundamental das escolas 

públicas. O Pró-Letramento funciona na modalidade semipresencial, utiliza material impresso 

e em vídeo e conta com atividades presenciais e a distância, que são acompanhadas por 

professores orientadores, também chamados tutores. Tem duração de 120 horas dividida em 

08 meses. 

A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores - foi criada em 2003, 

com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos professores e alunos. O 

público-alvo prioritário da rede são professores de educação básica dos sistemas públicos de 

educação.  As instituições de ensino superior públicas, federais e estaduais que integram a 

Rede Nacional de Formação de Professores, produzem materiais de orientação para cursos à 

distância e semipresenciais, com carga horária de 120 horas. Assim, elas atuam em rede para 

atender às necessidades e demandas do Plano de Ações Articuladas (PAR) dos sistemas de 

ensino. As áreas de formação são: alfabetização e linguagem, educação matemática e 

científica, ensino de ciências humanas e sociais, artes e educação física. O Ministério da 

Educação oferece suporte técnico e financeiro e tem o papel de coordenador do 

desenvolvimento do programa, que é implementado por adesão, em regime de colaboração, 

pelos estados, municípios e Distrito Federal. 

A Bahia foi um dos Estados que adotou os programas Gestar II e Progestão como uma 

das alternativas para a melhoria da escolarização e a formação de professores para o exercício 
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do magistério. Vale ressaltar que esses programas também fazem parte da Rede Nacional, que 

os utilizam como ações estratégicas. 

O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR II)- é um Programa de 

formação continuada ofertado aos professores de língua portuguesa e matemática que atuam 

nos anos finais (do sexto ao nono ano) do ensino fundamental em exercício nas escolas 

públicas. A formação possui carga horária de 300 horas, sendo 120 horas presenciais e 180 

horas à distância (estudos individuais) para cada área temática. O programa inclui discussões 

sobre questões prático-teóricas e busca contribuir para o aperfeiçoamento da autonomia do 

professor em sala de aula. 

O Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares                    

( PROGESTÃO)  - é um programa de formação continuada que nasceu como programa 

pioneiro, no Brasil, de educação à distância para capacitação de lideranças escolares. O 

programa é desenvolvido pelo Consed em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais 

de Educação e já contou com apoio e cooperação da Fundação FORD, da Universidad 

Nacional de Educación a Distância - UNED e da Fundação Roberto Marinho. Foi desenhado a 

partir de uma demanda específica de um grupo de Secretários de Estados da Educação, no 

final da década de 90, tendo como meta principal o desenvolvimento de uma gestão 

democrática focado no sucesso escolar do aluno.Esses programas são programas de formação 

que são desenvolvidos em todos os estados do país.  

Na Bahia, esse programa congrega ações conjuntas do Ministério da Educação, da 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia e das Secretarias de Educação dos municípios da 

região do Estado da Bahia integrando o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica, busca responder à demanda social de uma adequada formação para os 

professores que atuam em escolas públicas, oferecendo formação superior de qualidade nas 

diversas áreas do conhecimento, visto que ainda é expressiva, na rede estadual e municipal de 

ensino, a demanda por profissionais licenciados.  

De acordo com a lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) o professor para 

lecionar na educação básica, precisa ter o curso de licenciatura completo. Porém, 49,9% dos 

professores, do ensino fundamental e médio, atuantes na zona rural, não possuem essa 

formação. Na zona urbana, a taxa de docentes dessas etapas, que não têm a formação 

obrigatória, é de 14%, INEP (2010).  

Segundo o Ministério da Educação (MEC), atualmente a zona rural possui 76 mil 

escolas, 6,2 milhões de alunos e cerca de 340 mil professores sem a formação básica exigida. 
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Esses dados nos preocupam bastante, uma vez que há uma demanda muito grande de alunos 

na zona rural, porém a baixa qualidade da formação de professores está situada mais 

especificamente nesse contexto. 

Voltando nosso olhar especificamente para a Bahia, estado onde foi desenvolvida essa 

pesquisa, os dados do INEP (2010) nos mostraram que os professores que estavam em 

atividade na Educação Básica nesse Estado quantificavam um total de 139.227 profissionais, 

distribuídos, na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, 57.953, que 

corresponde a 41.6%, nos anos finais do Ensino Fundamental, 58.259, total correspondente a 

41, 8% e no Ensino Médio, 23.015, que corresponde a 16,5%.  Desse total apresentado 

109.736, ou 78,81% se encontravam sem formação adequada para lecionar em seu posto de 

trabalho, dos 57.953 que lecionava na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 

Fundamental 52.120, ou seja, 89,9% estavam sem formação adequada, dos 58.259 dos anos 

finais do Ensino Fundamental, 45.026, que corresponde a 77,9% também não possuía 

formação adequada e, no Ensino Médio dos 23.015, 12. 581, ou seja, 54,6% não estavam 

habilitados em suas devidas formações para lecionar quantificando um número bastante 

preocupante.  

 Voltando nosso olhar para a educação do município de Coronel Joao Sá os dados do 

IBGE (2010) apontaram que esse município possui um índice de analfabetismo de 51,8%, o 

que corresponde a 6.285 habitantes.  

No tocante a educação do município, os dados do INEP (2010) mostraram que nesse 

ano a rede municipal de ensino possui um número de 4.022 alunos matriculados, sendo que 

703 destes estavam matriculados em creches (150) e pré-escolas (553). Os demais se 

encontravam matriculados no Ensino Fundamental, 1.661 nas séries iniciais e 1.658, nas 

séries finais, totalizando 3.319 alunos. No Ensino Médio, esse município tinha um total de 

464 alunos. Esses dados nos faz identificar que a maior concentração de alunos se encontra na 

responsabilidade do poder público municipal, e que um pequeno número de alunos se 

encontra a cargo do Estado que oferta apenas o Ensino Médio nesse município. É importante 

ressaltar que esse município não possui rede particular de ensino, no entanto, toda educação 

oferta no município é de caráter público. 

Em relação ao índice de analfabetismo do município, os dados do INEP (2010), 

inferiram que mesmo tendo diversos programas de formação inicial e continuada em 

andamento em todo estado, reconhecem-se as dificuldades para escolarizar todos os 

professores, principalmente em curto prazo. Esses dados nos fazem observar que ainda está 

distante de se chegar a uma escolarização adequada para todos os professores e atingir a meta 
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proposta pela LDB 9394/96, afinal, os cursos de formação em nível médio foram criados 

desde o século XIX e em pleno século XXI ainda existem professores que ainda não 

conseguiram sequer atingir a essa formação, quase 180 anos depois. 

Com a preocupação de ofertar formação aos professores que estão em exercício no 

âmbito da rede pública de ensino e objetivando formar e qualificar esses professores para 

Educação Básica atendendo o que está posto no Plano Nacional de Formação de Professores 

foi firmado o Convênio nº 656842/2009 - Participante: Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação - FNDE, e o Estado da Bahia, representado pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB, com interveniência do Ministério da Educação - MEC, 

representado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

Esse programa oferece licenciaturas nas seguintes áreas: Ciências Biológicas, Filosofia, 

Geografia, História, Letras Vernáculas, Matemática e Sociologia. 

Nesse contexto é possível observar que mesmo ofertando todos esses cursos, com o 

intuito de atenuar a precarização da formação docente não é suficiente para atender a todos os 

professores, pois, além das licenciaturas citadas acima, existem diversas outras formações que 

visam atender a um público específico, a exemplo da Educação do Campo e Pedagogia da 

Terra, cursos que ainda não estão nesse grupo.  

Ao discutir as políticas de formação inicial e continuada oferta pelo Estado aos 

docentes em exercício ficou explícito a preferência dos governos pela educação a distância, 

não demostrando grandes preocupações com a qualidade que mesma está sendo ofertada. 

Ficou evidente também que mesmo tendo uma gama de cursos de capacitação para 

professores os índices de aprendizagem continuam baixos, o que apontam para maiores 

discussões e investimentos não somente na formação dos docentes, mas também em outros 

recursos educacionais, a saber: condições de trabalho, carreira e salário do professor.  
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CAPÍTULO III 

 

 

Fala-se muito das escolas e dos professores. Falam os jornalistas, os 
colunistas, os universitários, os especialistas. Não falam os 
professores. Há ausência dos professores, uma espécie de silêncio de 
uma profissão que perdeu visibilidade no espaço público. (NÓVOA, 
2007). 

 

 
 
3CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E ANÁLISE DOS PROGRAMAS 

PROGESTÃO E GESTAR II 

 

   

 O município de Coronel João Sá, Bahia, está localizado a 440 quilômetros da capital 

Salvador. Esse município conquistou sua emancipação política há cinquenta anos, uma vez 

que este foi, durante muitos anos, dependente politicamente da cidade de Jeremoabo. 

   

 
                              Figura 1: Portal de entrada de Coronel João Sá-BA 
                              Fonte: nota de campo 2012 
                              Foto: Jailda Carvalho 
 

 
      Ao conseguir emancipar-se politicamente, essa cidade ganhou autonomia para gerir 

seus recursos financeiros e investir em seu desenvolvimento. Durante esse período de 

emancipação, passaram pela gestão dessa cidade seis prefeitos14. Dentre esses, poucos foram 

os que tiveram o olhar voltado para a melhoria da qualidade da educação. Essa não 

preocupação com a qualidade da educação que estava sendo ofertada no município pode ser 

                                                        
14 Ver o site www.emjoaosa.com.br 
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evidenciado nos resultados do Censo do IBGE (2000) onde o índice de analfabetismo da 

população com idade acima de 15 anos dessa cidade era de 51,8%, porém os dados do IBGE 

(2010) mostraram que esse índice ainda permanece do mesmo jeito. Desse modo, observa-se 

que não houve evolução na alfabetização da população nos últimos dez anos.   

               Foi possível identificar também, de acordo com os dados da Secretaria de Educação 

do Município, que durante o período de 50 anos de emancipação, basicamente não existiram 

cursos de formação continuada para os professores, ficando esta formação restrita apenas a 

Jornadas Pedagógicas, promovidas pela Secretaria Municipal de Educação através da 

contratação de Consultorias, geralmente em uma semana de discussão de problemas pontuais 

com os professores, e pouco contribuíam para as demandas da prática docente.  

 É no período de 2008 a 2012, que se pode observar algumas melhorias nos índices 

educacionais. Com a ampliação da oferta do MEC para formação continuada, em 2009, a 

Secretaria Municipal de Educação se sentiu motivada e aderiu a alguns programas com esta 

finalidade. Nos anos de (2008-2012), apesar dos problemas de formação de professores ainda 

não ter sido resolvido, observa-se alguns avanços nos indicadores da educação municipal. 

Esses resultados poderão ser evidenciados através dos dados do IDEB de 2012 divulgado pelo 

INEP, onde o índice geral do município subiu de 2.8 em 2005, para 4.3 em 2011, meta 

prevista pelo Estado a ser alcançada em 2017.  

Em relação à demanda para a formação de professores, segundo as informações da 

Secretaria Municipal de Educação, após esta ter feito um levantamento em 2008 do número 

de professores licenciados de Língua Portuguesa e Matemática ativos na rede municipal, 

constatou que havia 59 professores licenciados em Língua Portuguesa, e 28 em Matemática. 

Desses 28 licenciados em matemática, 18 estavam atuando em sua área de formação, os 

demais em outras áreas. Dos 59 licenciados em Língua Portuguesa, apenas 28 estavam 

lecionando em sua área de formação nesse município. Constatou-se que lecionando fora da 

sua área de formação têm 02 professores pedagogos e 02 da área de Contabilidade lecionando 

matemática. Também 02 pedagogos e 03 Licenciados em História, lecionando Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental II.  Atuando na gestão das escolas, esse município tinha 

um quantitativo de 60 gestores distribuídos entre diretores, vice-diretores, coordenadores 

pedagógicos e secretários. 

Com o intuito de proporcionar a continuidade da formação desses professores, a 

Secretaria de Educação considerou pertinente aderir a esses programas, para que os 

professores tivessem a oportunidade de continuar a sua formação, mesmo que em serviço, 
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nesse caso específico. É importante frisar que estes foram os dois primeiros programas de 

formação de professores em áreas específicas que o município aderiu.  

 

 

3.1 O PERFIL DOS DOCENTES PESQUISADOS E A FORMAÇÃO DOS 

PROFESSORES 

 

 Inicialmente traçamos o perfil dos sujeitos pesquisados baseado nas informações 

coletadas através do questionário aplicado durante o desenvolvimento da pesquisa. No ano de 

2009, quando foram iniciados os programas no município, esse público era composto por 

quatro turmas, sendo duas do Progestão com 30 professores cursistas em cada uma e duas, do 

Gestar II, sendo uma de Português com 24 alunos e outra de Matemática com 23. No decorrer 

dos encontros presenciais de formação, esses cursistas foram evadindo, ao final dos 

programas as turmas terminaram da seguinte forma. As do Progestão, uma com 23 e a outra 

com 27 professores cursistas. As do Gestar II Português e Matemática terminaram com 12 

professores cursistas cada uma. 

 Podemos observar que as turmas do Progestão não apresentaram um número 

expressivo de evasão, uma vez que dos 60 professores que aderiram ao Programa, 50 

concluíram o curso com êxito. Já nas turmas do Gestar II, esse número foi bastante expressivo 

chegando a mais de 50% de evasão em ambas as turmas.   

 Um dado importante a ser ressaltado é que todos professores cursistas faziam parte 

do quadro efetivo da rede municipal de ensino e que estavam atuando seja na área de gestão 

ou em sala de aula. Outro dado também considerado importante é que quase todos eram 

licenciados, exceto três cursistas do Progestão que trabalhavam na função de secretária 

escolar e um do Gestar II que atuava na disciplina de português, os quatro professores 

mencionados possuíam apenas o ensino médio científico, porém estavam cursando faculdade. 

 Em relação aos cinco professores que foram entrevistados, todos tinham experiência 

de ensino, no caso do Progestão, os professores tinham experiências também em gestão 

escolar, sendo que o mais velho era do sexo feminino, tinha 42 anos de idade, é licenciado em 

Letras Inglês, tinha 18 anos de docência, com 12 destes em gestão escolar. O mais novo tinha 

30 anos, era do sexo masculino, licenciado em Pedagogia, tinha 11 anos de docência, com 04 

em gestão escolar. 

 No tocante à formação, todos são licenciados em instituições particulares, com 

recursos próprios, sendo que três foram formados na EAD e dois pelo Processo de 
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Qualificação Docente (PQD) com horário especial (aos finais de semana) em faculdade 

também particular. 

 A tabela abaixo explicita os dados dos professores do Programa Progestão que foram 

entrevistados.  Através dos dados coletados no cabeçalho do questionário, pode-se inferir que 

os professores que participaram desse curso são Licenciados em duas áreas diferentes, 

Pedagogia e Letras.  

 Em relação à atuação profissional percebe-se que são professores que já têm muitos 

anos de experiências, tanto na área docente quanto na de gestão, sendo que três destes são 

diretores e dois são coordenadores pedagógicos.  

 Pode-se evidenciar também que foram entrevistados dois professores e três 

professoras, com o intuito de observarmos opiniões dos dois gêneros. 

 

CURSISTAS DO PROGESTÃO 
Idade Licenciatura Há quantos anos 

está na direção 
Sexo 

42 Português /inglês 18-12 na direção Feminino 
30 Pedagogia 11- 4 na direção Masculino 
34 Letras/Vernáculas 12- 4 na direção Masculino 
38 Pedagogia 18 – 4 na 

coordenação 
Feminino 

32 Pedagogia  18- 4 na 
coordenação  

Feminino  

 

No programa Gestar II, identificamos que todos têm experiência como docente, sendo 

que o mais velho tem 34 anos, é do sexo masculino, licenciado em Letras Vernáculas, com 08 

de experiência e o mais novo tem 25 anos, é do sexo feminino, licenciada também em Letras 

Vernáculas, com 08 anos de experiência. Todos foram licenciados em faculdades particulares, 

com recursos próprios, sendo que 03 são formados no curso PQD e apenas um na EAD. 

Evidencia-se também que os professores cursistas do Gestar II, apesar de já terem 

muitos anos de experiência como docente, ainda são muito jovens, como se pode observar na 

tabela abaixo. Vale ressaltar também que em relação ao gênero foi usada a mesma estratégia 

do Progestão em entrevistar professores dos dois gêneros.  
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CURSITAS DO GESTAR II  
Idade Licenciatura Há quanto 

tempo atua 
como docente  

Sexo 

28 Letras/ Vernáculas  07 Masculino  
34 Letras/Vernáculas 08 Masculino 
25 Letras/Vernáculas 08 Feminino  

30 Letras/Inglês  10 Feminino 

 

 Onde está a análise do perfil destes docentes? Você fez lá em cima do Progestão e 

tem de trazer para cá do gestar II também. Não se termina com uma tabela e passa para outro 

subtítulo. 

  

 

3.2 ANÁLISES DOS PROGRAMAS  

 

Buscou-se analisar os objetivos, conteúdos, métodos e avaliação a partir do conteúdo 

do programa presente nos documentos oficiais, na perspectiva de identificarmos elementos, 

proposições e estratégias para a formação dos professores. Um outro instrumento importante 

para analisar o conteúdo da formação foi a entrevista que será tratada em um momento 

distinto neste mesmo capítulo.  

Para a análise dos programas, tomamos como referência a proposição das categorias 

dos pares dialéticos objetivo/avaliação e conteúdo/método que, de acordo com Luiz Carlos de 

Freitas (81995). A fixação de categorias por pares dialéticos nos ajuda a compreender 

“algumas relações dialéticas que desejamos estudar” (p. 143), a saber: as possíveis 

contradições entre os programas estudados e a realidade proposta para Educação do Campo. 

Iniciaremos apresentando o primeiro par dialético a ser analisado que é considerado 

norteador do programa, objetivo/avaliação. 

Essa categoria é considerada central para se entender a organização do trabalho 

pedagógico, visto que objetivos e avaliação estão em constante interação. Sendo os objetivos 

constituintes do momento final da assimilação enquanto que a avaliação é o momento real, 

concreto e com seus resultados, permite aos alunos se confrontem com o momento final 

idealizado antes pelos objetivos. Assim, a avaliação incorpora os objetivos, aponta uma 

direção. Desse modo, devem ser visto como algo indissociável, haja vista que os objetivos 

sem nenhuma forma de avaliação permaneceriam sem qualquer correlato prático que 

permitisse verificar o estado concreto da objetivação. Essas práticas precisam ser repensadas 
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de forma que possibilite a superação da alienação e da relação de subalternidade cultural, 

política e social.  

Destacamos a partir do debate teórico, a questão do trato com o conhecimento, o 

trabalho como princípio educativo e os objetivos. Nesse contexto, o coletivo precisa estar 

atento à categoria objetivo/avaliação, que é considerada uma possibilidade que poderá 

permitir a superação de contradições.  

Os objetivos demarcam o momento final da objetivação/apropriação. A avaliação é 
um momento real, concreto e, com seus resultados, permite que o aluno se conforme 
com o momento final idealizado, antes pelos objetivos. A avaliação incorpora os 
objetivos, aponta uma direção. Os objetivos, sem alguma forma de avaliação, 
permaneceriam sem nenhum correlato prático que permitisse verificar o estado 
concreto da objetivação (FREITAS, 1995, p.95). 

 

Freitas (1995) entende que esse par dialético deve ser analisado em dois níveis: no 

primeiro analisa-se os “seus efeitos no interior da sala de aula, como objetivo/avaliação de 

ensino, e no nível da escola como um todo na forma de objetivo/avaliação da escola expressos 

em um projeto político pedagógico (formalmente ou não)”, uma vez que devemos considerar 

a importância da  interação entre esses dois níveis. 

Nesta pesquisa, iremos analisar os objetivos dos programas e suas conduções no 

interior da própria formação dos docentes e, no segundo momento, em relação à educação do 

campo como um todo e à escola do campo. 

 Para que o leitor compreenda melhor os programas estudados, fizemos uma breve 

descrição destes, objetivando orientar este na dinâmica que compreende os pressupostos 

desses programas.  

 

 

3.3 O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA PARA GESTORES 
ESCOLARES15 

 

 
De acordo com o Guia Didático elaborado por Maria Aglaê de Medeiros Machado em 

2001, esse programa foi elaborado para “assegurar um padrão comum de qualidade na 

formação de gestores das escolas públicas de estados e municípios, buscando elevar o 

                                                        
15 A proposta na integra está nos anexos. 
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desempenho desses profissionais e, em consequência, a qualidade dos serviços e dos 

resultados das instituições que eles dirigem” (MACHADO, 2001, p. 11). 

A modalidade a distância foi eleita pelos elaboradores da proposta como a mais 

democrática para a universalização dessa formação, possibilitando o atendimento ao maior 

número possível de gestores, sem afastamento dos seus locais de trabalho. Entretanto, este 

assegura que o gestor participará de um programa de formação continuada e a distância, ao 

passo que continuará trabalhando em sua escola, não havendo, nesse contexto, prejuízo em 

seu trabalho.  

De acordo com a proposta desse programa, a capacitação dos gestores em serviço se 

dá pela parceria com a prefeitura por meio de encontros presenciais mensais, em um local 

determinado pela Secretaria de Educação e devem ser realizados em horários que não 

interfiram no trabalho do gestor. Todos os gestores que participaram desse programa 

precisavam estar cadastrados no Plano de Ações Articuladas (PAR), é um curso com carga 

horária de 300 horas, sendo estas distribuídas em: 212 horas de estudos à distância e 88 horas 

de estudos presenciais. O gestor cursista deverá utilizar 2 horas por dia ou 10 horas semanais 

para os estudos individuais, conforme as seguintes orientações: Situações / Ambientes de 

Aprendizagem por Módulo.  

 

 

3.4 O DESENVOLVIMENTO DO PROGESTÃO NO MUNICÍPIO 

 

Os encontros presenciais do Progestão eram realizados na Escola Municipal Paraíso 

Infantil, com uma periodicidade de mensal.  

A Escola Municipal Paraíso Infantil fica localizada no centro da cidade. Possui dez 

salas de aula, quatro banheiros, uma sala de professores, uma secretaria, uma cozinha, um 

pátio amplo para as atividades de lazer das crianças e um almoxarifado. A mobília era nova e 

adequada para uma escola de educação infantil, o que ficava desconfortável para acomodação 

dos professores cursistas devido ao tamanho das cadeiras. Observamos também que todas as 

sala de aula possuem birôs e armários para acomodar o material didático dos professores, a 

secretaria também é bem equipada em relação à mobília, possui três birôs, três armários, um 

computador com impressora, filtro para água e cadeiras confortáveis.  
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                                                              Figura 2: escola onde eram realizados os encontros  
                                                              presenciais do Progestão. 
                                                              Fonte: nota de campo 2010 
 

Podemos também evidenciar a turma do Progestão em um encontro presencial 

juntamente com o tutor. Esse encontro teve como objetivo a apresentação da proposta 

metodológica do programa aos professores cursistas.  

    
             Figura 3: primeiro encontro presencial do Progestão    
             Fonte: nota de campo 2009 

 
 

 

Segundo os documentos do Ministério da Educação, as pessoas que “vivem no campo 

podem e têm condições de pensar uma educação que traga como referência as suas 

especificidades para incluí-los na sociedade como sujeitos de transformação” (BRASÍLIA, 

2004, p. 38). No entanto, os sujeitos do campo não concordam com essa generalização, às 

quais são pensadas as políticas públicas educacionais, uma vez que estas contradizem todo 

processo de educação que esses sujeitos do campo vêm buscando construir. Trazer as 

especificidades do trabalho camponês necessita de um trabalho em que esses sujeitos sejam de 
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fato ouvidos e respeitados quando da formulação das políticas.  Essas contradições puderam 

ser identificadas nos objetivos do Progestão. 

O programa tem como objetivo geral: “Formar gestores escolares e equipe técnico – 

pedagógica do sistema público de ensino, inclusive das DIEC, na perspectiva do 

fortalecimento da gestão escolar democrática e da melhoria do desempenho da escola 

pública”. E como específicos:  

 
 

Possibilitar a integração da equipe técnico-pedagógica, otimizando os processos de 
trabalho, com vistas a um melhor desempenho dos docentes e discentes. 
 
 Implementar procedimentos, com vistas a um melhor atendimento à comunidade 
escolar, relativos tanto aos processos administrativos quanto aos pedagógicos. 
 
  Fortalecer a integração entre os sistemas estadual e municipais de ensino, 
objetivando a consolidação  do projeto educacional Uma Escola de todos Nós. 
 
 Propiciar a formação de gestores das escolas municipais, disseminando gestão 
democrática na rede pública de ensino. 
 
  Valorizar a prática profissional e a construção de conhecimento da equipe de 
gestão e do Colegiado Escolar. 
 
 

 Através dos objetivos desse programa é possível identificar a ênfase dada à gestão 

democrática na escola.  Além do conceito de gestão democrática abordado nos objetivos, 

identificamos outros que também norteiam a proposta deste, a saber: desempenho, 

competências, habilidades, democracia, prática profissional etc. Na construção desse trabalho, 

adotamos os conceitos de gestão democrática, projeto pedagógico  e competências definidos 

pelos autores que elaboraram esse material pedagógico para análise, por considerarmos 

pertinentes ao nosso estudo e por serem estes abordados nos demais módulos estudados. 

Nos módulos desse programa, especificamente no II, esse tipo de gestão é definida 

como sendo “um tipo de gestão político-pedagógica e administrativas orientada por processos 

de participação das comunidades escolar e local” (BRASÍLIA, 2011,  p. 18-19). 

No entanto, na prática com os professores durante a realização do curso, foi possível 

observar que as escolas geridas por tais professores ainda não estavam totalmente inseridas 

nesse processo de gestão, o que dificultou as discussões abordadas no momento de 

socialização das atividades.  

Em relação às competências e habilidades que esse programa se propõe a desenvolver 

nos professores gestores, não ficam explícitas quais competências são essas. Isso pode ser 

evidenciado em um dos objetivos específicos do programa que é “Desenvolver competências 
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e habilidades profissionais da educação, a partir da problematização de situações vivenciadas 

no cotidiano da gestão escolar”. 

Para Manfredi (2009) a formação por competências retira do profissional todo 

possibilidade de estrutura de carreira  

 

[...]  porque transfere o sistema de carreira para o indivíduo. Algumas competências 
se relacionam com o posto de trabalho, outras com o mérito e outras com as 
necessidades coletivas dos trabalhadores. Mas o modelo de competências é 
individualista, a competência é algo que você possui ou não possui, e você é 
responsável pela construção de suas competências (p. 34). 
 
 

Portanto, não existe uma responsabilidade social para que essas sejam desenvolvidas 

no sujeito, visto que estas são social e culturalmente construídas pelo próprio sujeito, em se 

tratando de trabalhadores existem muitas competências que são construídas dentro da cultura 

de um trabalho específico, podendo este ser excluído do seu próprio ambiente de trabalho se 

não conseguir adquirir as competências exigidas por estes. 

Ainda segundo essa autora esse tipo de formação “destrói-se a diversidade, a cultura, 

não se considera uma série de coisas que sempre foram importantes “[...] ensinar por 

competência não é legal, pois não estimula o trabalho coletivo, a troca, a produção entre 

professores” (MANFREDI, 2009, p. 35). 

Nesse contexto, observa-se que o programa em análise desconfigura o modelo de 

educação proposto pelos movimentos sociais para a educação do campo do campo, pois, essa 

visa à integração e participação do coletivo no desenvolvimento das suas atividades em busca 

da construção de um saber coletivo que possa desenvolver no indivíduo a consciência de 

classe no contexto emancipatório e desalienador,  em detrimento do individualismo como é 

colocado no contexto da formação por competências. 

 No tocante a avaliação, identificou-se que apesar desta trazer uma proposta de 

avaliação processual, formativa e cumulativa, não explicita de forma clara o que é que estar 

sendo avaliado. Observa-se também que no final esta se contradiz, uma vez que exige a 

realização das atividades para que possa atribuir uma nota. Essa nota serve para avaliar se o 

professor cursista vai receber o certificado ou não, nesse caso é através do portfólio que 

deverá conter todas as atividades desenvolvidas no decorrer do curso que o tutor avalia as 

competências do professor, que se não conseguir a média mínima de sete pontos ele não 

receberá o certificado, além da frequência obrigatória nos encontros presenciais. 
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O programa tem como fio condutor, uma avaliação processual, formativa e 
cumulativa do desempenho que será efetivada por meio da análise de exercícios do 
Caderno de Atividades dos Módulos e Construção de Memorial e Portfólio, além do 
controle da frequência e participação da equipe.   
 
 A frequência – é obrigatória nos encontros presenciais. 

 

A certificação – o gestor cursista deverá ter, no mínimo, 75% de frequência às 
atividades presenciais e, no mínimo, 70 pontos de aproveitamento das atividades, ao 
final do curso. 
 

 

Ao fazermos análise da avaliação do programa, tomamos como base as considerações 

de Freitas (1995) ao sinalizar que “o exame da avaliação permite desvelar os objetivos reais 

da escola e não somente os proclamados” (p.144). Nesse contexto, identifica-se que prevalece 

os proclamados pelo programa para cumprir tarefas, carga horária e presença, sem especificar 

o que tem de ser avaliado. 

Para Freitas (1995) “[...] não é a nota a responsável pela formalização ou não da 

avaliação” (p.145), pois esta pode estar presente em diversos aspectos da avaliação. Portanto 

não sendo necessariamente estar presente em um único instrumento. No entanto, essa 

avaliação traz explícito o tipo de avaliação que deve ser feita, porém, não explicita com 

clareza o que é que precisa ser avaliado através desses instrumentos uma vez que o programa 

menciona em seus módulos o conceito de habilidades e competências que o gestor deverá ter 

adquirido ao longo do curso, mas não enfoca com clareza quais são essas habilidades. 

Quando questionamos os professores cursistas em relação ao tipo de avaliação que 

programa propõe, esses responderam das seguintes formas: 

  

Nele fomos avaliados através de um portfólio feito por nós (professora Rosa “P”). 

A avaliação – o curso como um todo foi ótimo (Professor Girassol “P”). 

O curso em si foi muito bom (professor Cravo “P”). 

Avaliação foi um pouco fragmentada, por exemplo, não tivemos os grupos de 
estudo, cada um fazia suas atividades sozinhas e só nos reuníamos para elaborar as 
atividades que eram aplicadas na escola e nos encontros presenciais que era 
obrigatório a presença para receber o certificado (professora Bromélia “P”). 

 

Identificou-se nas falas dos professores que cada um percebeu a avaliação de forma 

diferente, apesar dessa não trazer explícito quais as habilidades e competências que o 

programa desejava desenvolver nos professores.  No entanto, o primeiro fez menção somente 
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ao tipo de avaliação que foi feito. Nesse caso o portfólio, o segundo preferiu generalizar 

dizendo que foi ótimo, o terceiro também generalizou afirmando que o curso foi muito bom e 

somente o quarto entrevistado se posicionou afirmando que a avaliação foi um pouco 

fragmentada, não sendo satisfatória, uma vez que os objetivos do programa não condiziam 

com o que estava posto na avaliação, nem com a expectativa das professoras Bromélia P e 

Rosa P. 

Desse modo, se voltarmos aos princípios norteadores da educação do campo no 

capítulo I, verifica-se no princípio II, que ele ressalta a importância dos saberes cotidianos 

para a produção do conhecimento. “Os vários saberes não tem fins em si mesmo, eles são 

instrumentos para intervenção e mudança de atitudes dos vários segmentos neste processo de 

renovação” (BRASÍLIA, 2004, p. 37), saberes estes que não foram mencionados nos 

elementos que compõem a proposta do programa, seja nos objetivos ou na avaliação, isso 

demonstra a não importância dada a esses saberes pelos programas governamentais. 

É importante ressaltar que essa colocação se alia a articulação que deve existir entre 

este saber e o saber científico a fim de construir e reinventar novos conhecimentos. Visto que, 

um auxilia ou complementa o outro, não um em detrimento do outro.  O valor da experiência 

na educação do campo não é um fim em si mesmo, mas um meio para produção de 

conhecimento.  

Segundo Freitas (1995, p. 104) “uma relação democrática no interior da escola só será 

possível, quando professor e aluno não estiverem em relação antagônica, incorporando 

interesses de classes sociais diferenciadas”. No caso específico do Progestão, este traz 

explícito em seu contexto sua relação com o sistema de base capitalista, e a não preocupação 

com a classe trabalhadora, o que contradiz a proposta do programa que foca nos módulos a 

importância da gestão democrática nas escolas públicas, porém restringe esta a gestão 

representativa, não trazendo elementos que mencionem a gestão participativa conforme 

menciona no projeto pedagógico da escola. 

Ficou explícito também nas falas dos professores cursistas, que diretores e 

coordenadores da educação do campo não se sentiam seguros para discutir com os professores 

as questões específicas do campo, uma vez que o programa não trouxe embasamento para tais 

discussões. Pois, este generaliza a formação, abrindo espaço apenas para adequações as 

questões da educação do campo, não respeitando a ideia de que a forma de gerir uma escola 

no campo é diferente da escola da cidade, essa diferença acontece desde os sujeitos que estão 

nessas comunidades, ao espaço físico e cultural da escola. 
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Dessa forma, quando questionamos os professores cursistas em relação aos objetivos 

do curso se estes atenderam ou não as suas expectativas, obtivemos as seguintes respostas:  

Sim. Foi bom porque foi nele onde nós aprendemos a elaboração de perguntas, 
tirar dúvidas a respeito do trabalho pedagógico (professora Rosa “P”). 

O objetivo do curso até que tinha uma intenção boa só que quando se parte para a 
prática o objetivo se desconfigura todo, são muitos os fatores que contribuem para 
que isso aconteça, vai desde a pessoa que está a frete do curso no caso o tutor até a 
Secretaria de Educação do Estado, que nesse caso não cumpriu corretamente com 
sua parte deixando a critério do tutor e que não podia fazer muita coisa, pois 
também não dependia somente dele (professora Bromélia “P”). 

 

É relevante ressaltar que nesse item apenas dois dos entrevistados se posicionaram os 

outros dois preferiram não comentar sobre objetivo do programa, o que deixa subtendido que 

estes não estavam satisfeitos e preferiram não se posicionar.  

Ao analisarmos o par dialético conteúdo/método desse programa é possível perceber 

os indícios da escola capitalista de forma muito evidente. Os conteúdos abordam 

explicitamente questões que se articulam a esse sistema, o que nos leva a observar as 

contradições entre os conteúdos e sua forma de trabalho posta na metodologia.  

Esses conteúdos são divididos em dez módulos e esses em unidades. Em nosso estudo 

elegemos conceitos presentes em três unidades do módulo I, quais sejam: conceito de cultura, 

escola, democracia e projeto pedagógico, tendo em vista que estes conceitos transversalizam 

os demais módulos, definem o entendimento sobre a formação dos gestores e, são focos de 

interesse para os objetivos desta pesquisa. 

O conceito de cultura é apresentado das seguintes formas: 

 

Há muitas formas de entender a palavra "cultura". Variam desde a mais tradicional e 
elitista – "o conjunto das disposições e das qualidades características do espírito 
cultivado (erudito, com muitos conhecimentos)" – até a proveniente das ciências 
sociais contemporâneas, que a considera como "um conjunto de traços 
característicos do modo de vida de uma sociedade, de uma comunidade ou de um 
grupo, aí compreendidos os aspectos que se podem considerar como os mais 
cotidianos, os mais triviais ou os mais inconfessáveis (...) que não são objeto de uma 
transmissão deliberada, institucionalizada, mas objeto apenas de aprendizagens 
informais" (Jean-Claude Forquin,1993). Mais próximos desta última definição, 
trabalhamos aqui com a idéia de que cultura diz respeito a todo o modo de vida de 
uma sociedade, e se refere à forma como as pessoas e os grupos sociais produzem 
sua própria existência a partir das influências que recebem. (BRASÍLIA, 2011, 
p.100). 

 

Os organizadores do material didático “guia didático” e “módulos” tomam como 

referência estudos avançados sobre cultura a exemplo de Forquin (1993), inicia uma relação 
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entre cultura e a produção da existência, mas não analisa que essa existência é produzida pelo 

trabalho humano, uma vez que está tem relação direta com o trabalho e é produzida também 

através do trabalho. Portanto, não devendo estar desconectada a este. Esse conceito não é um 

conceito fechado, porém é muito superficial e não veicula ao trabalho como formação 

humana. 

Em relação à gestão democrática, os módulos a discute de forma dando ênfase a 

gestão democrática representativa e, especificamente o módulo I, aborda o conceito de 

democracia, o qual é pouco desenvolvido nos demais módulos, resumindo-se a uma discussão 

sobre democracia representativa por meio das eleições para o executivo e legislativo, ora, se 

há uma forte tendência de se relacionar, por exemplo, a gestão democrática apenas a eleição 

de dirigentes, como esse texto pode contribuir para a formação de uma outra consciência?  

Um dos pontos fundamentais para se discutir a democracia é analisar a concepção de 

Estado na sociedade capitalista. Nesse material, nada é explicitado sobre o Estado, o qual é 

considerado por (MARX,1971, p. 85) como  "Uma relação de homens dominando homens, 

mediante violência considerada legítima".  Nesse contexto, o Estado burguês estaria 

relacionado ao controle do poder estatal, criando as reais condições para as relações 

capitalistas, que buscando atender aos interesses das classes dominantes, oprime a classe 

trabalhadora. Dessa forma, sem discutir a questão do Estado como representação maior do 

povo e suas funções para atender aos interesses das massas trabalhadoras se torna inviável 

discutir a formação de professores, uma vez que essa é uma questão que está vinculada ao 

Estado, através de suas relações sociais e  condições de trabalho . 

A ausência da discussão do Estado pode provocar equívocos no entendimento de qual 

é a função da educação e, colocar os problemas como sendo dos indivíduos que compõem o 

sistema educacional e nunca um problema que está na estrutura. Por isso, a lógica do 

“convívio democrático” ser recorrente no material em análise. Parece que a falta de 

democracia é um problema de não saber conviver com ela, é um problema do comportamento 

humano, do indivíduo e talvez por isso, seja referendado nestes módulos a importância de se 

ter competência e habilidade para atuar na escola. 

Competências essas que são ofertadas aos professores, muitas vezes, através da 

educação à distância e por políticas compensatórias pontuais criadas pelo Estado, fazendo 

com que a organização do trabalho docente seja prejudicada por falta de políticas públicas 

permanentes, distanciando-os da formação necessária para uma educação de qualidade. 

No módulo I é possível identificar o conceito de democracia adotado por esse 

programa, que a define como sendo 
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[...] um valor consensual entre os brasileiros. Ela está presente na Constituição Federal 
e nas diferentes leis, inclusive as educacionais. Numa definição simples, podemos 
dizer que constitui a forma de organização política em que os cidadãos elegem 
representantes (democracia representativa) para cargos majoritários no Executivo 
(presidente, governadores, prefeitos) e no Legislativo (senadores, deputados e 
vereadores), para governar em beneficio da maioria (BRASILIA, 2011, p. 70,71). 
 
 

Outro conceito abordado nesses módulos é o de projeto pedagógico, esse conceito vem 

explicitar de forma veemente a dicotomia entre a gestão democrática proposta pelos módulos, 

a representativa, e proposta pelo projeto - a participativa. 

 

Projeto pedagógico – etimologicamente, a palavra projeto vem do latim, particípio 
passado de projicere, significa lançar para frente. Projeto pode ser entendido, ainda, 
como intento, desígnio, empreendimento. Com base nessas ideias, o projeto 
pedagógico é concebido como instrumento técnico-metodológico que a escola 
elabora, de forma participativa, com a finalidade de apontar a direção e o caminho 
que vai percorrer para realizar, da melhor maneira possível, sua função educativa 
(MARÇAL, 2001, p. 31). 
 
 

Como foi possível identificar na reflexão de Marçal, a construção do projeto 

pedagógico da escola deve ser feita com a participação de todos que fazem parte da escola, 

pois, este precisa ser construído de forma participativa e dialogada para que possa atender os 

interesse do coletivo. Esse tipo de participação não é identifica na forma de democracia 

discutida nos demais módulos, como já foi explicitado nesse texto.   

Os conteúdos dos demais módulos se articulam em torno de: gestão democrática, 

autonomia na escola, módulo II, projeto pedagógico e prática pedagógica, módulo III, 

trabalho pedagógico e prática pedagógica, módulo IV, convívio democrático, módulo V, 

competência, módulo VI, patrimônio e autonomia, módulo VII, qualidade da escola e 

interação X individualismo, módulo VIII, avaliação institucional e processos metodológicos, 

módulo IX e por fim projeto pedagógico, políticas educacionais e gestão pedagógica no 

módulo X. Essas são as temáticas que norteiam as discussões do currículo desse programa. 

É importante ressaltar que todas as temáticas que compõem as discussões do programa 

dão ênfase à gestão democrática. No entanto, não existe nenhuma inciativa de fazer a gestão 

democrática na rede municipal. 

Por este ser um programa que objetiva capacitar gestores escolares em todo país, que 

esteja atuando na área de gestão seja na cidade ou no campo, nos causa estranheza a não 

abordagem de elementos específicos que contribuam também para a formação dos gestores 

que atuam nas escolas do campo em todo país, uma vez que gerir uma escola na cidade é 
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diferente de gerir uma escola no campo, pois, ambos são contextos diferentes e exigem 

conhecimentos também diferenciados.  

Essa não menção da educação do campo no currículo do programa ficou ainda mais 

evidente nas falas dos professores, os quais ressaltaram que procuravam sempre adequar o 

que era discutido nos encontros a sua realidade, abstraindo o melhor para o seu trabalho 

pedagógico, bem como para sua formação docente.  

Os professores gestores entrevistados consideraram os conteúdos importantes, uma 

vez que estes trouxeram elementos que ampliaram seus conhecimentos no que se refere às 

práticas cotidianas conforme mencionou o professor Girassol P.  

 

Sim. Os conteúdos trouxeram novas metodologias que ampliaram ainda mais os 
meus conhecimentos de como trabalhar com meu o alunado na escola e na sala de 
aula (professor Girassol “P”). 
 
 

Para o professor Cravo P, esses conteúdos esclareceram muitas questões em relação ao 

trabalho pedagógico, orientando-o nas questões referentes à distorção idade/série, bem como 

na relação com os alunos.  

 

Sim. Os conteúdos esclareceram muito a questão da distorção idade/série de cada 
um. Melhorou muito também a maneira de trabalhar, com os alunos (professor 
Cravo “P”). 

 

A professora Bromélia P, considerou os conteúdos muito bem elaborados, visto que 

estes esclareceram suas dúvidas em relação às leis educacionais que ela ressaltou não ter 

muito conhecimento, mas que através dos conteúdos estudados no curso ela conseguiu 

esclarecer suas dúvidas. 

 

Em relação aos conteúdos, esses foram muito bons, eram conteúdos muito bem 
elaborados e que nos traziam muitos esclarecimentos, principalmente em relação às 
leis educacionais que eu não tinha muito conhecimento (professora Bromélia “P”). 
 
 

Nesse contexto, observa-se que esse curso tem embasamento legal, de acordo com a 

LDB 9394/96, no Art. 61, que faz menção a formação do profissional da educação, afirma que 

para atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 

de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a associação entre 

teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço (BRASIL, 1996). 
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Isso se justifica na medida em que o programa se configura metodologicamente na 

modalidade a distância para que possa proporcionar ao cursista adequação dos estudos ao seu 

tempo livre do trabalho, ou seja, nas horas que seriam destinadas para o descanso ele tem que 

realizar as atividades do curso. 

 

O Progestão é desenvolvido na modalidade de educação à distância. Nesta 
modalidade, o gestor cursista estuda de acordo com o seu próprio ritmo de 
aprendizagem, de forma individual e/ou em grupo, com base em conteúdos, 
metodologia e orientação dos cadernos de estudos e de atividades. 
 
O apoio de uma organização tutorial garante a orientação, acompanhamento e 
avaliação dos estudos/atividades dos cursistas, bem como interação 
cursita/instituição educativa, seja presencialmente, seja por meio da internet, 
telefone, fax ou correio. 
 
O gestor-cursista participará também de encontros presenciais mensais coordenados 
pelo seu tutor. Por meio destes encontros, a sistematização dos conteúdos estudados, 
a orientação às atividades de verificação de aprendizagem e troca de experiências 
serão viabilizadas. 
A metodologia do Programa prioriza a ação-reflexão-ação, no intuito de resolver os 
problemas do cotidiano escolar. Buscar também o desenvolvimento da 
aprendizagem no contexto da prática profissional. 
 
 

Na metodologia desse programa podemos evidenciar que a educação a distância se 

configura nesse processo, descartando o professor o qual aparece na figura do tutor com a 

função de orientar os estudos desenvolvidos nos encontros presencias, porém em relação às 

tarefas via os recursos tecnológicos os professores tinham que buscar superar suas 

dificuldades buscando outros caminhos e utilizando-se de recurso próprios.  

Podemos observar que na fala do professor Girassol P, essas metodologias foram 

desenvolvidas de forma prática e lúdica, buscando envolver as equipes escolares, pais e 

alunos durante a realização das atividades nas escolas. Essa boa interação facilitou o trabalho 

dos professores cursista.  

 

As metodologias foram desenvolvidas de maneira práticas lúdicas, eram métodos 
mais utilizados que eu via, envolvendo sempre as equipes escolares, pais, alunos 
professores. Porque o Progestão foi em cima disso, era  sempre envolvendo a 
comunidade escolar (professor Girassol “P”). 
 
 

A fala da professora Bromélia P contradiz a do Professor Girassol P, visto que esta não 

considerou a metodologia muito boa, ressaltando que ela não foi desenvolvida conforme a 

proposta do curso. Pode-se detectar na fala da professora que a forma que metodologia foi 

concretizada não foi condizente com a proposta pelo programa, o que levou a insatisfação 

dessa professora. 
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Em relação à metodologia, essa não foi muito boa porque ela não foi desenvolvida 
do jeito que o curso propõe, talvez pela distância entre o município e a Direc que era 
responsável para fazer o acompanhamento do curso no município (professora 
Bromélia “P”). 

 O curso propõe uma metodologia na qual a “aprendizagem seja mediada pelos 

materiais instrucionais e por um sistema de apoio que propicia os ambientes de aprendizagem 

compatíveis com os objetivos e a opção curricular adotados nesta proposta” (BRASILIA, 

2011, p.23). No entanto, na prática, não houve a disponibilização desse sistema de apoio à 

aprendizagem, bem como dos responsáveis pelo programa, no caso dos membros da secretaria 

estadual ou Direcs que pouco compareceu aos encontros. 

 Ao indagarmos os entrevistados sobre questões mais gerais da formação, obtivemos 

os seguintes resultados: 

 Quando questionamos os professores cursistas em relação à participação destes em 

cursos de formação continuada, se antes de participarem desse curso já haviam participado de 

outros.  Eles responderam por unanimidade que tinham participado de um mesmo curso 

ofertado pela consultoria Portal do Saber, na Praia do Forte, em Salvador Bahia. Foi um curso 

de curta duração, com carga horária de apenas 40 horas, no qual o gestor municipal havia 

contratado essa consultoria para realizar esse curso especificamente para os gestores do 

município. Todos deram a mesma resposta: “Sim. O curso de capacitação para gestores 

escolares. Ofertado pelo município pelo portal do saber empreendimentos. Com carga horária 

de 40 horas.” (professora Bromélia P). 

Ao indagarmos aos professores sobre a proposta pedagógica do curso e sua relação com a 

realidade do município, identificamos que houve algumas divergências nas respostas dos 

informantes, uma vez que estes eram gestores que trabalhavam nas escolas das duas 

dimensões campo e cidade. 

A professora Rosa “P” é gestora de uma escola da cidade e considerou que a proposta do 

curso se articula com a realidade do município. Visto que esse curso foi realizado sob a 

orientação de um professor/tutor do município, o que possibilitava discutir nos encontros 

presenciais a realidade das escolas e do município, pois todos que estavam presentes ali 

faziam parte do mesmo contexto histórico, porém de realidades diferente, o campo e a cidade. 

 

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

locais para se trabalhar a realidade da escola. É nesse contexto que se insere a escola do 

campo, uma vez que,  

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

 

Segundo a fala do professor Cravo “P” que é gestor de núcleo no campo, o curso não 

se articulou com a realidade do município, talvez por ser um gestor do campo e nos elementos 

que constitui a proposta desse programa não foi possível identificar propostas que se referisse 

especificamente à realidade do campo, o que traz a configuração da nossa categoria da 

totalidade, onde o programa é pensado para atender a uma totalidade educacional e não a um 

contexto específico.  

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

 

É na fala desse professor que se percebe o conformismo em relação à construção de 

políticas públicas voltadas para a realidade do campo. Isso se configura no momento em que o 

professor ressalta que o programa não atendeu diretamente, mas que se pode adaptar a 

realidade. 

Já o professor Girassol P considerou que se articulou teoricamente, porque o curso era 

voltado para a administração da escola, e que serviu para orientar os gestores como lidar com 

as diversas realidades encontradas dentro desta, desde os alunos até os funcionários.  

Sim.  Na forma teoricamente, porque todos os discussões e assunto do curso eram 
sempre voltados para a administração da escola, como lidar com os alunos com 
distorção idade/série, como desenvolver o caixa escolar, como lidar com os 
funcionários em geral (professor Girassol “P”). 
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A professora Bromélia “P” relatou que o curso se articulou em parte com a realidade 

do município. Mas essa tem plena consciência das diferenças entre as realidades do campo e 

da cidade 

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

 

Quando indagamos sobre a articulação do programa com a educação do campo, 

observamos as contradições entre o que se entende por realidade do município e educação do 

campo nos programa.  

  A professora Rosa “P” ressaltou nitidamente que não houve nenhuma articulação deste 

com a educação do campo. Mencionou também a importância de se trabalhar de forma 

diferente no campo e na cidade, enfatizando a questão da escola do campo ser multisseriada, 

que é uma prática bastante comum nas escolas do campo, porém as falas dos professores 

apontam que o programa não deu importância a essas questões.  

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

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

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

 

Os demais professores Cravo P, Girassol P e Bromélia P seguiram na mesma direção, 

afirmando que este não mencionou a educação do campo em sua proposta, mas ressaltaram 

que as metodologias e atividades realizadas no decorrer do programa trouxeram ideias de 

como o professor gestor podia adequá-las a Educação do Campo. 

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

Não.  Ele não trouxe nenhum elemento especificamente para a educação do campo. 
Mas nós como trabalhamos no campo procuramos sempre adaptar as orientações 
para que sirva também para a realidade do campo. Seria bom se esse curso tivesse 
trazido algumas abordagens direcionadas as escolas do campo especificamente, pois 
nos trabalhamos com muitas escolas, por exemplo no núcleo que eu trabalho tem 10 
escolas cada uma em uma localidade diferente,  e eu tenho que tratar todas por igual 
(professora Bromélia “P”). 

 

               Indagamos também sobre a satisfação do curso para as necessidades dos 

professores. A professora Rosa “P” considerou que o curso satisfez as necessidades, uma 

vez que este orientou os gestores escolares na realização de diversas atividades 

administrativas que esse não tinha conhecimento de como conduzi-las. 

Sim. Como por exemplo, como se criar um projeto pedagógico, que em nossas 
escolas não tinha, conhecer o Caixa Escolar que nos não conhecíamos, nem 
sabíamos como se trabalhar com ele, o PDE, que também não sabíamos como era, 
então o curso nos trouxe todas essas informações e também o administrador, no caso 
o prefeito, que nos deu a oportunidade de conhecer e trabalhar as questões proposta 
(professora Rosa “P”). 

 

Sim. Acredito que sim, porque o foco central do Progestão mesmo foi na questão de 
você  conhecer  leis do projeto da escola, todas essa leis, essas coisas que faltavam 
que alguns gestores não tinha esse conhecimento e agora por mais que não tenha 
conhecimento total , mas  já tem focos e norte para pesquisar. O material é bom é só 
dá uma lida que dá para ficar embasado. Porque às vezes a gente toma algumas 
decisões achando que está correto, só que legalmente não está (professor Cravo 
“P”). 

Sim. Ele esclareceu muito a forma de como trabalhar correto obedecendo a leis e 
regras (professor Girassol “P”). 

Em parte, foi bom para nos ajudar a lidar com as questões dentro da escola com 
mais confiança e agora temos o material para consultar sempre que tivermos 
dúvidas. Em relação o ao PPP da escola, a prestação de contas, a avaliação, dentre 
outras situações que surgem no dia a dia e que precisamos ter conhecimento para 
resolvê-las, inclusive embasamento legal para não tomarmos decisões erradas 
(professora Bromélia “P”). 

 

              Identifica-se que não somente a professora Rosa “P” considerou o curso bom, mas 

que os demais entrevistados também consideraram pelos mesmos motivos deste ter orientados 

na condução da gestão escolar de forma mais coerente e consciente nas ações tomadas, no 

entanto, nenhuma dessas necessidades passa pela compreensão da educação do campo. Que 

segundo Jesus (2004) se desenvolve  
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Pautada na condição humana e pelo seu compromisso com a justiça social, 
restabelece o direito e a condição dos sujeitos de reorganizarem o conhecimento 
sobre outras bases técnicas e científicas. Essa educação banha-se no próprio campo 
que foi perversamente desqualificada, para pensar de forma crítica e propositiva a 
vida. Por isso, a Educação do Campo é uma prática fundamental de reinvenção 
social, pois ela questiona os dispositivos utilizados para manter a desigualdade e a 
exclusão, e ainda reinventa novas formas de intervenção (p.73). 

 

        Conforme pondera Jesus, a educação precisa ter seu espaço conquistado para que possa 

ser trabalhado e estudado seu próprio contexto e espaço social não aceitando assim 

adequações conforme sugerido nas falas dos professores, bem como na proposta do programa.  

No entanto, para que se possa caminhar em direção à superação dessa negação da educação 

do campo, é preciso recuperar o direito de produção desses sujeitos considerando as 

necessidades e realidades locais. 

         Consideramos relevante também questionar os informantes acerca do tempo do curso.  

Os professores entrevistados consideraram o tempo do curso muito corrido, sendo que estes 

tinham outras atividades a fazer e tinham que conciliá-las com as do curso, o contribuía para a 

fragmentação do desenvolvimento das atividades que era realizada nas escolas e envolvia 

também a comunidade, nesse contexto os professores cursistas precisavam marcar reuniões 

para realizá-las. 

 

Em parte sim, pois, se o curso tivesse sido com o tempo maior a aprendizagem teria 
sido melhor para atender a demanda do município (professora Rosa “P”).   

Não. Foi muito corrido porque nós temos outras ocupações, trabalho, outras 
atividades que tínhamos que conciliar com o curso. Ai ficou muito corrido 
(professor Cravo “P”). 

Não. O tempo foi muito curto, a educação tem muitos itens a se questionar a se 
resolver e acho que não foi suficiente não o tempo. O material é muito bom e 
extenso, dez módulos, tinha muita coisa que precisava debater mais, se aprofundar 
melhor no conteúdo (professor Girassol “P”). 

Não. Precisávamos de tempo para estudar mais e discutir mais os módulos, pois 
tínhamos que conciliar o trabalho com o curso e às vezes o tempo não dava para ler 
com mais atenção o que iria ser debatido no encontro presencial (professora 
Bromélia “P”). 

       Podemos observar nas fotos abaixo o grupo realizado uma das atividades proposta pelo 

programa na escola. 
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Figura 4: Reunião da equipe escolar para a realização       Figura 5:  Alunos apresentando o ECA 
das atividades da equipe do Progestão                                atividade do Progestão       
Fonte: nota de campo (2009)                                               Fonte: nota de campo (2009) 
 
 
 
 

 
    Figura 6:   Mães assinando a Ata da Reunião do Progetão.    
    Fonte: nota de campo (2009) 
    Fotos: Jailda Carvalho 
  

Na foto 4, temos um grupos dos  professores cursistas realizando uma reunião com os 

pais dos alunos e a comunidade escolar para a realização de uma ativdade proposta pelo 

programa. Na foto 5, ainda segue essa mesma atividades, onde os alunos estão apresentando o 

Estatuto da Criança e do Adolescente para a comunidade,  na foto 6, as mães estão assinando 

a ata da reunião, pois era através do Livro de Ata assinado pela comunidade que os cursistas  

comprovavam as realização das ativdades na escola juntamente com a comunidade. 
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 3.5 O PROGRAMA GESTÃO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR (GESTAR II) 

 

 
Esse foi o segundo programa que analisamos no decorrer da pesquisa, é importante 

ressaltar que o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II), teve início em 2004, 

fruto das parcerias do Fundescola (Fundo de Fortalecimento da Escola), Ministério da 

Educação (MEC), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação e universidades. Tendo como público alvo as escolas 

públicas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Em 2008 a Secretaria de Educação Básica/SEB/MEC expandiu o programa para todas 

as regiões do país. 

Esse Programa tem por objetivo oferecer formação continuada para professores de 

Língua Portuguesa e Matemática que estão atuando nas escolas públicas nos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano).  É um programa desenvolvido pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), na modalidade semipresencial, com carga horária de 300 horas, sendo 120 

horas presenciais e 180 horas à distância (estudos individuais) para cada área temática.  

 Este programa visa contribuir para a melhoria da formação continuada dos 

professores em exercício em todo o país. As temáticas abordam discussões sobre questões 

prático-teóricas buscando contribuir para o aperfeiçoamento da autonomia do professor em 

sala de aula, o qual traz como proposta pedagógica a oferta de material didático que 

possibilite a participação ativa dos educadores, sugerindo ações e ideias para o 

desenvolvimento de sua práxis, num dialogo constante entre teoria e prática pedagógica, sua 

proposta pedagógica foi construída a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática e de Língua Portuguesa dos alunos de 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano) do Ensino 

Fundamental. É um programa que se orienta pela criação de uma nova escola, que contemple 

a complexidade do mundo contemporâneo, articulando-o com a educação dos alunos.  

 Por não termos acesso a todos os materiais didáticos que compõem a estrutura desse 

programa, buscamos analisá-los a partir das falas dos professores pesquisados. 

 Na foto abaixo temos as turmas do Gestar II participando do primeiro encontro 

presencial do Programa, nesse encontro os tutores apresentaram a proposta metodológica do 

programa, e o seu desenvolvimento no município.  
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                        Figura 7: primeiro encontro presencial do Gestar II. 
                                        Fonte: nota de campo (2010) 
                                        Foto: tutor 
 
 

Esse encontro foi realizado no Colégio Municipal de Coronel João Sá, escola a qual 

deu prosseguimento a todos os outros encontros presenciais que eram realizados a cada quinze 

dias. 

O Colégio está localizado na zona leste da cidade, esta escola foi escolhida para a 

realização dos encontros por ser a mais acessível e ter a infraestrutura considerada adequada 

para acomodá-los durante a realização do curso. 

É uma escola que possui quatorze salas de aula, uma cozinha com cantina, quatro 

banheiros em boas condições de funcionamento, uma sala de informática, uma sala de 

professores, uma secretaria, um almoxarifado. A mobília está em boas condições. É uma 

escola que funciona nos turnos matutino e vespertino do 5º ao 9º ano. 

O critério de escolha dessa escola para a realização do curso se deu a partir do 

momento que esta possuía uma boa localização. 

 

 

 

              
Figura 8:Colégio que foi realizado os encontro do Gestar II 

               Fonte: nota de campo 2012 
               Foto: Jailda Carvalho 
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Para buscar compreender melhor o programa em estudo, incialmente procurou-se 

analisar os objetivos deste para não fugir do contexto da análise do Progestão.  

Como podemos evidenciar na fala da professora (Açucena “G”), o objetivo do curso 

era instigar o professor a juntar a teoria com a prática no intuito de melhorar sua metodologia, 

uma vez que este pudesse aplicar sua prática com embasamento teórico.  

De acordo com Vázquez (2011, p. 253) “a prática não só funciona como critério de 

validade da teoria, mas também como seu fundamento, já que permite superar suas limitações 

anteriores mediante seu enriquecimento com novos aspectos e soluções”. Dessa forma 

entende-se que o professor precisa ter embasamento teórico para fundamentar sua prática, mas 

isso só não é suficiente. Sua prática precisa ser transformadora se não de nada adianta a teoria 

se não servir para transformar a prática. 

 

O objetivo do curso era justamente ampliar a aplicabilidade e a metodologia do 
professor em sala de aula que era a junção teoria e prática.  Serviu como melhora da 
interação entre teoria e prática para o professor (professora Açucena “G”). 

 
 

           Os professores cursistas Acácia “G” e Crisântemo “G” consideraram o curso bom 

porque este se pautou nos PCNs para orientar a sua prática-metodológica. Sendo que o 

professor Crisântemo considerou a metodologia bastante contextualizada, ressaltando que 

essa contextualização traz como base as teorias defendidas por alguns teóricos da Língua 

Portuguesa, mas que ele percebe que essas metodologias não vêm sendo trabalhada pelos 

professores de Língua Portuguesa no contexto geral. Talvez porque trabalhar de forma 

tradicional exige menos do professor, uma vez que o professor decida adotar uma 

metodologia onde possa trabalhar o conteúdo de forma contextualizada, ele precisa se 

preparar para essa nova realidade metodológica.  

Sim. O curso foi bom, porque de certa forma ele trabalha os PCNs (professora 
Acácia “G”). 

Sim. O curso foi bom porque de certa forma ele trabalha os PCNs, tem uma 
metodologia mais contextualizada, o que os próprios teóricos da língua portuguesa 
defendem há muito tempo e o que muitas vezes é difícil o professor se adequar 
devido ao tradicionalismo do costume com a metodologia tradicional, talvez seja 
mais fácil de trabalhar, mas o curso traz bastante material (professor Crisântemo 
“G”). 
 
 
 

Já o professor Lírios não considerou o curso 100%, mas atribui esse resultado a 

dinâmica de cada professor, pois esse curso não trazia elementos da realidade do município 
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e/ou da escola, mas este ressalta que o professor tinha como adaptar a sua realidade da sala de 

aula à dinâmica do curso. 

 

Não. Apesar de não ter sido 100%, mas isso ai depende da dinâmica de cada 
professor, a gente tinha como adaptar a nossa realidade da sala de aula com a 
dinâmica do curso (professor Lírios “G”). 
 
 

Entretanto, podemos inferir através das informações adquiridas que o programa Gestar 

II, não trouxe em seus objetivos elementos condizentes com a realidade do município de 

Coronel João Sá, nem com a das escolas, porém esse programa deixa brechas em seus 

objetivos para que o professor possa adequar o que se estuda no programa com a realidade do 

município, como foi sinalizado pelo professor Lírios. 

Nesse contexto, as análises das falas de alguns professores apontam que estes não 

trazem em seus contextos nenhum elemento que abordem os princípios pedagógicos que 

norteiam a educação do campo. O que contradiz o processo educacional do princípio I o qual 

afirma que “os currículos precisam se desenvolver a partir das formas mais variadas de 

construção e reconstrução do espaço físico e simbólico, do território, dos sujeitos e do meio 

ambiente, o currículo precisa incorporar essa diversidade” (BRASÍLIA, 2004, p. 37) para que 

possa atender as necessidades dos sujeitos campesinos. 

 Consideramos também de fundamental importância para nos auxiliar na compreensão 

da realidade pesquisada, analisarmos o processo de avaliação desse curso, para que 

pudéssemos completar a análise do par dialético objetivo/avaliação. 

Quando questionamos aos entrevistados sobre como eles avaliariam o curso, a 

professora Açucena “G” mencionou que avaliaria como muito bom, mas ressaltou que para 

que o professor considerasse esse curso muito bom ele precisaria entrar realmente no curso e 

interagir com a dinâmica proposta por este. 

Eu avalio o curso como muito bom,  agora nem todas as pessoas consideraram bom 
porque só considera bom quem entrou realmente, interagiu com a aplicabilidade do 
curso, porque teve pessoas que iam para as aulas, mas não faziam os relatórios de 
como foram as oficinas, então quando você não interagem muito com o curso você 
não tem como dizer que é bom, mas para mim o curso foi ótimo (professora 
Açucena “G”). 
 
 

            A professora Açucena “G” ainda sinalizou que nem todos os professores que entraram 

no curso consideraram bom, uma vez que estes não interagiam com o curso e nem faziam as 

tarefas solicitadas pelo formador/tutor, nesse caso específico, ela mencionou os relatórios das 

oficinas aplicadas em sala de aula.  
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              A professora Acácia “G” fez uma crítica ao não recebimento do feedback do 

portfólio que foi construído por eles e entregues ao formador/tutor para a obtenção da média 

do curso. Porém, ficaram aguardando o retorno dessa avaliação e não tiveram, apenas 

receberam o certificado que foi emitido pela Universidade do Recôncavo Baiano e entregues 

pelo formador/tutor. 

         Nesse contexto, concordamos com Freitas (1995, p. 96) quanto aponta que “essa função 

social seletiva, incorporada pela escola, faz com que ela seja vista como um local de 

preparação de recursos humanos para os vários postos de trabalho existentes na sociedade”.  

Todavia, se não houver resistência a esse processo a escola traduz as desigualdades 

econômicas em desigualdades educacionais e vice-versa. Fato que ficou perceptível, até 

mesmo nos cursos de formação docente, como podemos identificar no processo avaliativo do 

programa Gestar II  

A avaliação foi um portfólio enviado mais não tive feedback (professora Acácia 
“G”). 

 

O professor Crisântemo “G” não considerou o curso 100%, mas mencionou que para 

que o curso seja bom depende da dinâmica de cada professor, visto que este lhes traz 

possibilidades de adaptar as sugestões propostas pelo curso à realidade da sala de aula. 

Não. Apesar de não ter sido 100%, mas isso ai depende da dinâmica de cada 
professor, a gente tinha como adaptar a nossa realidade da sala de aula com a 
dinâmica do curso (professor Crisântemo “G”). 

 

Para que pudéssemos continuar as nossas análises de forma mais apropriada, 

consideramos importante também analisarmos o par dialético conteúdo/método, esse par 

dialético se constitui em categorias que estão relacionadas diretamente entre si, uma vez que 

não existe uma forma que não esteja repleta de conteúdo, do mesmo modo que não existe um 

conteúdo que não se expresse a partir das formas, ou seja, do método. FREITAS (2005).        

No entanto, nas falas dos professores evidenciou-se que ao trabalhar o conteúdo do 

programa o professor tinha a possibilidade de relacionar a teoria com a prática, onde se 

concretiza a categoria das possibilidades. 

 

Sim. Os conteúdos abordavam temáticas que foram proposta para serem trabalhadas 
em sala de aula (professora Açucena “G”). 
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Sim. Os conteúdos a gente pode pôde relacionar teoria e prática (professor Girassol 
“G”). 

 

A metodologia do programa é desenvolvida na modalidade semipresencial e com 

materiais auto-instrucionais. Essa metodologia se relaciona com o conteúdo a partir do 

momento que abre a possibilidade do professor através dos materiais auto-instrucionais 

conduzir seu próprio processo de aprendizagem.  

Para a professora Açucena G, esse tipo de metodologia serviu para promover a 

melhoria da interação entre a teoria e prática. Já a professora Acácia G, considerou essa 

metodologia contextualizada, a qual trazia em seu contexto a proposta que os próprios 

teóricos da Língua Portuguesa defendem há muito tempo, porém não era colocada em prática 

pelos professores. 

Serviu como melhora da interação entre teoria e prática para o professor (professora 
Açucena “G”). 

 
Tem uma metodologia mais contextualizada, o que os próprios teóricos da língua 
portuguesa defendem há muito tempo e o que muitas vezes é difícil o professor se 
adequar devido ao tradicionalismo do costume com a metodologia tradicional, talvez 
seja mais fácil de trabalhar, mas o curso traz bastante material (professora Acácia 
“G”). 

 

Em relação à formação de professores, ao indagarmos os professores cursistas se eles 

já haviam participado de outros cursos de formação continuada.  Esses foram unanimes nas 

respostas enfatizando que havia participado somente das Jornadas Pedagógicas ofertadas pela 

Secretaria Municipal de Educação 

Os professores foram unanimes nessa resposta dizendo que não haviam participado de 

outros cursos dessa natureza, ressaltando ter participado somente das jornadas pedagógicas 

municipais.  “Não. Somente jornada pedagógica” (professora Açucena). 

                 
Na fala dos professores podemos confirmar a precariedade de oportunidade de acesso 

à formação continuada nesse município, uma vez que essa formação até o momento da 

implantação desse programa era restrita apenas as Jornadas Pedagógicas.  

Indagamos também sobre a proposta pedagógica dos cursos se está se articulava ou 

não com a realidade do município.  

          Podemos inferir através das respostas dos informantes a essa questão que houve uma 

falta de conexão entre a realidade do município e a proposta pelo programa Gestar II o que 
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nos permite reafirmar a contradição explícita entre aa proposta do curso e a realidade do 

município conforme afirma a professora Açucena G.  

 

Se souber relacionar sim. Se souber relacionar o programa com o contexto que a 
gente vive sim, agora se não souber fica difícil, vai depender do professor, eles tem 
que fazer algumas artimanhas para relacionar a realidade do aluno do município ao 
contexto do programa (professora Açucena “G”). 
 
 

              Conforme identificamos na fala da professora Açucena “G”, o professor precisa fazer 

artimanhas para relacionar a realidade do município ao contexto do programa que foi ofertado 

para suprir a carência de formação. 

             A professora Acácia “G” considerou que alguns textos sugeridos pelo programa 

tinham a ver com a realidade do município, citando como exemplo o texto de Luz Gonzaga, 

pois esse foi um dos que ela já havia trabalhado com os alunos, só que de forma diferente da 

que foi sugerida pelo programa, porém com as sugestões do programa pôde se aprofundar 

mais na discussão. 

 

 
Sim. Até alguns textos já tinha sido usados antes, só que de maneira diferente. Por 
exemplo, a música de Luiz Gonzaga. Com o gestar a gente pôde se aprofundar mais 
de acordo com as propostas das atividades (professora Acácia “G”). 
 
 

          O professor Crisântemo “G” mencionou em sua fala que o município é heterogêneo, 

por ter escolas na cidade e no campo, porém ressaltou que o material foi bom e que as 

questões relacionadas às mudanças de contexto campo e cidade devem ser equacionadas pelo 

professor para “sanar essas diferenças e adaptar as propostas do curso a realidade” do 

município. 

 
A realidade do município é bem heterogênea, porque existem escolas da zona 
urbana, e as escolas da zona rural, o importante é que esse é um material bom e essa 
mudança de uma escola para outra precisa ser equacionada pelo professor para sanar 
essas diferenças e adaptar as propostas do curso a realidade, o professor não deve 
acatar como um pacote fechado de metodologias pedagógicas, mas sim como 
material de apoio em que ele vai utilizar o que for interessante e o que for adequado 
para turma que o professor tem e o que não for interessante pode ser descartado ou 
simplesmente adaptado (professor Crisântemo “G”). 
 
 

Na fala do professor Crisântemo “G” fica evidente que há certo desconhecimento das 

discussões a respeito das diferenças entre campo cidade. Consideramos importante ressaltar 

que esse professor leciona em uma escola no campo a disciplina de Língua Portuguesa. 
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O professor Lírios “G” enfatizou que diria que esse curso se articulou com a realidade 

do município em parte, uma vez que não se tem nunca como chegar a 100% da realidade. 

 

Em parte eu diria que sim. Porque não tem nunca como chegar 100% da realidade, 
seria praticamente uma utopia um curso chegar a 100% da realidade, mas é claro, 
cada professor sabendo adaptar a sua realidade, porque se fosse para aplicar as 
atividades como o próprio gestar sugeria seria complicado, mas o professor tinha a 
liberdade de adaptar, pois tinha cadernos do gestar que orientava o professor, a 
adaptar outros textos a realidade que você tivesse (professor Lírios “G”). 
 
 

Podemos inferir na fala do professor Lírios “G” que tentou explicar que existia uma 

relação entre o curso ofertado e a realidade do município, porém não conseguir ir muito além 

e acabou afirmando que o professor tinha a liberdade de adaptar outros textos a sua realidade. 

Através das respostas dessa questão podemos confirmar a nossa hipótese de que os 

programas não traziam em seu contexto elementos que enfatizasse os princípios que norteiam 

a educação do campo. Ou seja, os elementos que diferenciam o campo da cidade, uma vez que 

estes são parte da mesma “moeda”, mas que precisam ser tratados de forma especifica para 

que possa atender as necessidades básicas de cada um. Nesse contexto, comungamos com a 

reflexão de Caldart (2002) quando afirma que o povo do campo “tem direito a uma educação 

pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculada à sua cultura e às suas 

necessidades humanas e sociais” (p.18). Entretanto é preciso romper com essa unificação 

educacional, onde os programas e projetos são pensados no sentido urbano, permitindo apenas 

que estes sejam adaptados/relacionados ao contexto, em que vive os sujeitos inseridos nesse 

processo, omitindo a elaboração e execução de uma educação pensada para atender a cada 

contexto especifico, nesse do campo.  

 
Não.  As temáticas do gestar traziam muito a questão de trabalhar com a realidade, 
já que eu trabalho com alunos da zona rural tudo voltado para a realidade deles o 
meio em que vive. Então eu acho que teve tudo a ver. No entanto alguns textos dos 
TPS, eles não tinham contexto histórico nordestino, já que a gente é do nordeste, eu 
vi muitos objetivos como se fosse mais para ao pessoal do sul do país. Até eu 
comentei na oficina com Everton o formador/tutor. Mas mesmo assim tinha também 
alguns textos de caráter nordestino, tinha até músicas do rei do baião, tudo de caráter 
nordestino mesmo, coisa que eles já ouviram e tiveram vontade de interpretar aquela 
musica, foi uma aula bem interessante sobre isso (professora Açucena “G”). 
 

Não. A gente mesmo que adaptava a realidade do campo, porque trabalhávamos em 
uma escola que tinha muitos alunos do campo (professora Acácia “G”). 
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Identificou-se nas falas dos informantes que não houve nenhum elemento que 

enfatizasse a educação do campo, porém foram unanimes em considerar que o curso 

possibilitava à adaptação das atividades propostas a realidade do campo. 

Ao questionarmos se o curso satisfez as necessidades dos professores do município, a 

professora Açucena “G” ressaltou que não, visto que a demanda de professores que 

necessitam de formação específica é imensa, porém nem todos quiseram aderir ao programa. 

Talvez por medo de não dar conta do que era proposto pelo programa, por pressão, ou 

quaisquer outro motivo. 

 
 

Não. Porque nem todos os professores participaram e tem muitos professores de 
Língua Portuguesa no município, muitos quando foram ver a proposta e o quanto ele 
era rigoroso desistiram por medo, por pressão, sei lá qual foi o motivo, outros por 
insegurança. Então eles não pensaram no melhoramento da metodologia. De certa 
maneira ele não atendeu (professora Açucena “G”). 
 
 

De acordo com a fala da professora Açucena “G” foi possível observar que os 

professores que desistiram do programa, chegando a uma média de mais de 50% não se 

preocuparam em melhorar as suas metodologias. Simplesmente desistiram. Dessa forma, 

tendo em vista a quantidade de professores que lecionam Língua Portuguesa no município e 

até mesmo os que não lecionam na área, mas que são licenciados, esse curso não atendeu as 

sua necessidades de trabalho. 

 
   
Sim. Com certeza a ajudou e muito porque a gente aprendeu a trabalhar os 
conteúdos utilizando novas metodologias que não conhecia e tivemos a 
oportunidade de aprender e aplicar no Gestar (professora Acácia “G”). 
 
 
Olha! Todo curso sendo um curso bem elaborado como esse ajuda realmente o 
professor a melhorar a prática pedagógica o que não vai equacionar o problema, mas 
quando se tratar de novos conhecimentos vai ajudar o professor a melhorar sua 
prática pedagógica e a contornar determinadas situações. Há possibilidades dele 
trabalhar dando uma aula mais lúdica com a diversidade de materiais, com textos 
novos, dizer que não ajudou... Ajuda, mas... (professor Crisântemo “G”). 
 
Do ponto de vista didático da disciplina sim. Do ponto de vista da escola como 
estrutura social nem tanto mais do ponto vista da disciplina digo que sim (professor 
Lírios “G”). 
 
 

De acordo com as falas dos professores, inferimos que houveram  divergências em 

relação à satisfação do curso. A professora Acácia “G” considerou que ajudou, pois 

aprendeu a trabalhar os conteúdos utilizando novas metodologias de ensino. O professor 

Crisântemo “G” afirmou que o curso foi bem elaborado e que este ajudou a melhorar a sua 
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prática docente, uma vez que este abria possibilidades de trabalhar as aulas de forma mais 

lúdica.  Já o professor Lírios “G” apontou que o curso ajudou somente do ponto de vista 

didático da disciplina específica Língua Portuguesa, mas que do ponto de vista social dentro 

da escola não. 

Questionamos também aos professores cursistas em relação ao tempo do curso. Se 

tinha sido suficiente para a realização das atividades. Os professores responderam das 

seguintes formas: 

 
Sim.  Mas eu acho que ele deveria se estender por mais tempo, ele poderia ter sido 
durante o ano letivo completo e ele não foi, porque na verdade ele é só uma etapa. 
Agora para a gente que leciona, se lecionássemos somente a área de língua 
portuguesa, como eu trabalhava a sexta serie. Então era na sexta serie que eu 
aplicava as atividades do Gestar. Se fosse isso especifico, porque o gestar é muito 
trabalhoso você tem que fazer relatório, tem que fazer um monte de resumos, tem 
que fazer correções como ele é muito trabalhoso você tem que ter muito tempo e 
disposição para aquilo, se  tivesse sido em um espaço especifico para se dedicar 
somente ao gestar e aplicação do projeto em sala de aula teria sido mais rico. Agora 
a gente também tem que pensar nas outras turmas que leciona. Agora se tivesse sido 
especifico seria ótimo (professora Açucena “G”). 
 
Não. Justamente porque a gente tinha a outra parte dos conteúdos para cumprir e 
tinha também que fazer os relatórios e apresentar porque tínhamos prazos a cumprir 
(professora Acácia “G”). 
 
O tempo foi bom. O curso durante um ano é um período bom, só não foi perfeito 
porque os cursos de formação continuada não só em coronel João Sá, mas no Brasil 
são cursos que o professor muitas vezes não tem redução de carga horária para fazer 
esse curso e muitas vezes trabalhar em dois ou três lugares e tem que estar 
conciliando o curso com o trabalho do dia a dia e muitas vezes o curso perde 
qualidade por causa disso. Só faltou mesmo uma redução de carga horária ou 
certamente se o professor fosse dedicação exclusiva (professor Crisântemo “G”). 
 
Não. Esse foi um pecado, a gente tinha pouco tempo para a execução das atividades. 
O prazo era curto para dar o retorno, porque às vezes durante esse tempo tinha 
provas nas turmas e você tinha que trabalhar as atividades do gestar em paralelo com 
o planejamento normal e ai fica um pouco conturbado para aplicar as atividades em 
sala de aula. Vale lembrar que de modo geral se o professor se planejasse direitinho 
dava tempo aplicá-las (professor Lírios “G”). 
 
 

Todos os informantes consideram o tempo de realização do curso insuficiente, visto 

que este tinha que ser realizado em paralelo ao trabalho cotidiano, porém os professores 

tinham que participar dos encontros presenciais de somaram em 18, aplicar as atividades em 

suas turmas na sala de aula, motivo pelo qual levou os professores a escolherem apenas uma 

turma para a aplicação das atividades, trazer os relatórios das atividades realizadas para ser 

discutidos nos encontros e dar conta de seus diversos afazeres domésticos e pedagógicos. 

 Um ponto que consideramos relevante ressaltar aqui foi à fala do professor Crisântemo 

“G” quando sinaliza que “os cursos de formação continuada não só em Coronel João Sá, mas 
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no Brasil, são cursos que o professor muitas vezes não tem redução de carga horária para 

fazê-lo e muitas vezes o professor  trabalha em dois ou três lugares e tem que estar 

conciliando o curso com o trabalho do dia a dia e muitas vezes o curso perde qualidade por 

causa disso”. 

 Nesse contexto, podemos identificar a angústia desse professor em ter que 

desempenhar diversas atividades e ainda ter que fazer o curso sem as devidas condições. 

Nesse capítulo, procurou-se fazer uma explanação do contato direto com os 

informantes da pesquisa, na busca de compreendermos a essência dos programas pesquisados, 

pois, é a partir desses dados que, efetivamente, justificamos a relevância da nossa temática 

para academia, bem como para o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Sergipe. 

Nesse momento mergulhamos na prática, para entendermos a própria prática. Todavia, 

para nos auxiliar nessa compreensão, partimos do termo “processo de aprendizagem” e nos 

apoiamos em Isteván Mészáros (2008), quando nos afirma que “a aprendizagem é a nossa 

própria vida” (p.53). Porém, durante todo o processo de construção da dissertação a 

aprendizagem foi constante, a idas e vindas da pesquisa, as angústias com o tempo que não 

nos espera e precisamos correr contra ele, a espera nos ensinou a adquirir paciência para lidar 

com situações que, muitas vezes, não dependem somente da nossa disponibilidade. 

Dessa forma, quando nos dispomos a ir a campo, buscar o concreto para engrandecer a 

nossa pesquisa, não imaginava o quão seria desafiador e instigante, estar ali juntamente com 

professores e tutores nos encontros presenciais, onde estava posta a realidade de um 

formador/tutor tentando dar o melhor de si para incentivar os professores e gestores ali 

presentes dos quais, muitos deles estavam desacreditados no sistema escolar que estava posto 

naquela realidade. 

Nosso primeiro achado nesse contexto foram os questionamentos dos professores 

cursistas do Gestar II, pois o curso traz em sua metodologia diversas atividades que o 

professor precisa aplicar na sala de aula com seus alunos. Essas atividades têm cunho 

avaliativo para o professor cursista e também funciona como um novo modelo de metodologia 

para incentivar a transformação da prática docente. 

No entanto, ao se deparar com essas situações alguns professores decidiram abandoná-

lo, os que decidiram permanecer procuraram algumas estratégias para sua sobrevivência, 

dentre elas foi à escolha da turma para a realização das atividades propostas pelo curso. 

A professora Acácia “G” relatou que a princípio achava que o programa “seria apenas 

mais um programa de formação continuada”, porém ao término do curso percebeu que esse 
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trouxe grandes contribuições para sua prática docente. Permitiu também que o professor 

refletisse sobre a sua prática enquanto docente, suas metodologias, competências e 

habilidades que são inerentes à prática pedagógica. 

Partindo desse pressuposto ela resolveu aplicar as atividades propostas pelo Gestar II 

na turma A do 6º ano do turno matutino do colégio municipal  onde trabalhava. A opção por 

essa turma se deu porque foi a que apresentou maiores dificuldades de leitura e interpretação 

de textos, sendo esta uma turma que iniciou o ano letivo com 25 alunos, mas que ao término 

do ano só restaram apenas 12 alunos, os demais evadiram. 

A professora Acácia “G” ressaltou também apesar das dificuldades dos alunos ao final 

do programa ela percebeu grandes avanços nesse processo. 

A professora Açucena “G” relatou que as atividades do programa foram desenvolvidas 

numa turma de 7º ano do turno matutino num Colégio Municipal de um povoado do 

município de Coronel João Sá. A opção por essa turma se deu porque tinha o maior número 

de alunos o que, segundo ela, seria mais viável para o desenvolvimento e acompanhamento 

das atividades.  

Essa professora ressaltou também que o programa de formação continuada Gestar II, 

trouxe-lhe “um desejo de aprimorar as metodologias a uma realidade atual que possibilitou 

também a compreensão do educando no processo ensino aprendizagem”. 

O professor Crisântemo “G” relatou que considera “a formação continuada como algo 

imprescindível para a carreira docente”, e considerou o programa muito bom, ressaltando que 

este “ao invés de durar apenas um período limitado deveria ser um processo contínuo e parte 

permanente da atividade docente”, que este não fosse apenas um momento limitado para 

atender a uma demanda emergencial do município, o que limita tanto o número de vagas 

quanto o tempo para a realização das atividades do curso. Segundo ele o programa traz ótimas 

sugestões para que “a prática de ensino seja inovadora e não apenas atrelada ao ensino 

gramatical tradicional” como pode ser observado na maioria das escolas, pois esse material 

orienta o professor acerca de um ensino gramatical diferenciado. Esse ressalta que aplicou as 

atividades numa turma de 6º ano A, do turno matutino do colégio onde leciona, o critério de 

escolha da turma foi porque estas eram crianças iniciantes e gostaria de trabalhar algo 

diferente com eles. 

O professor Lírios “G” relatou que as atividades foram sendo aplicadas ao longo do 

ano letivo de 2011, numa turma do 8º ano do turno noturno de um Colégio Municipal. A 

opção por essa turma se deu a partir do princípio de que o professor precisava fazer o 

acompanhamento do progresso ou retrocesso da turma durante a aplicação das atividades e 
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essa foi turma que menos evadiu, pois, segundo esse professor as demais turmas que ele 

lecionava havia tido muita evasão e não daria condições suficientes para o acompanhamento 

das atividades desenvolvidas. 

Esse professor considerou o trabalho com temáticas presentes em alguns textos de 

suma importância para o conhecimento dos alunos, bem como para a produção escrita dos 

demais. 

Em relação ao Progestão por se tratar de um Programa que as atividades foram 

desenvolvidas em equipes, os componentes de cada equipe escolheram as escolas para a 

realização das atividades propostas, de acordo com a localização, por exemplo, a professora 

Rosa “P” ressaltou que era gestora de uma escola de educação infantil que se localizava no 

centro da cidade, portanto sendo esta de mais fácil acesso para os demais participantes do 

curso.  

A professora Bromélia “P” trabalha como coordenadora na zona rural, porém decidiu 

juntamente com o grupo que os trabalhos fossem desenvolvidos na comunidade Mocambo 

que era a mais próxima da cidade e também de mais fácil acesso para os demais do grupo. 

O professor Girassol “P” e o professor Cravo “P” fizeram parte da mesma equipe de 

realização das atividades, sendo que ambos eram gestores de núcleos da zona rural, o que 

permitiu que optassem por uma escola do núcleo do professor Cravo “P” também pela 

questão da acessibilidade para locomoção.  

As escolhas foram se dando a partir do próprio local de trabalho de cada professor e 

isso também nos chamou a atenção, pois apesar do material de estudo dos programas não 

trazerem a realidade do campo, ela com certeza iria se fazer presente de algum modo pela 

própria natureza do trabalho pedagógico dos professores da zona rural. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na pesquisa realizada, verificou-se que a formação de professores tem sua 

história marcada pela exploração e expropriação do seu trabalho, fato que tem se configurado 

ao longo da trajetória da profissionalização dessa profissão e que contribuíram para a negação 

das condições objetivas de vida desses profissionais. 

Dessa forma, identificamos e analisamos a formação de professores da educação 

básica, especificamente, os que atuam na educação do campo no município de Coronel João 

Sá, Bahia, a partir de documentos dos programas Progestão e Gestar II, bem como da 

realidade concreta, falas dos professores, a forma que esta vem se configurando no âmbito 

geral e dessa realidade local. 

Ao percorremos essa caminhada, na qual procedemos à análise dos documentos que 

fundamentam a formação de professores e a Educação do Campo, mediadas pelas categorias 

que elegemos para essa investigação (formação de professores, educação do campo, 

contradição e totalidade) que, mesmo sendo parcial, pretendem contribuir para a construção 

de conhecimentos no âmbito dessa proposta da educação, apresentamos algumas reflexões e 

interpretações que esse processo nos possibilitou.  

Em relação à formação profissional, observamos que a formação ofertada pelas IESs, 

bem como pelo Estado, pouco tem se preocupado com a qualidade e especificidades da 

formação e práticas pedagógicas desses docentes.   Fato que se torna preocupante, uma vez 

que a não preocupação com a qualidade da formação pode comprometer significativamente a 

qualidade da educação. Por conta disso, os professores acabam reduzindo sua formação, a 

cursos à distância, visto que essa é a forma mais viável para seu contexto, sendo que estes 

precisam conciliar o processo de formação com o trabalho docente. 

No tocante as condições de trabalho desses docentes, identificou-se a partir das falas 

dos sujeitos pesquisados, que ainda existem grandes dificuldades para a realização do seu 

trabalho, pois faltam-lhes as condições efetivas para que esse possa ser realizado com 

dignidade. Dessa forma, fica evidente a urgente necessidade dos poderes públicos (Municipal, 

Estadual e Federal) em reavaliarem suas políticas de financiamento para que possa 

oportunizar a esses profissionais as condições efetivas de trabalho.  

Sabe-se que as condições das escolas e de trabalho são fundamentais para a garantia de 

uma educação de qualidade, nesse caso específicos, para os professores da Educação da 
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básica nas escolas do campo e que sem essas é impossível realizar um trabalho com 

qualidade. 

No entanto, a formação desses professores expressa as contradições e o distanciamento 

entre o projeto de educação construído para atender as necessidades e as demandas da classe 

trabalhadora, pois se compararmos a análise do material do Progestão, por exemplo, com a 

fala dos professores, observamos que há uma boa consideração em relação ao conteúdo dos 

módulos, não há nenhuma crítica, muito menos com a própria experiência antidemocrática 

das escolas, tendo em vista que não há nenhum trabalho de gestão democrática no município. 

O valor do curso se dá pelo empenho e leitura individual de cada um. 

Assim, confirmamos nossa hipótese de que os programas de formação de professores 

ofertados pelas IESs e pelo Estado estão distantes de atender as necessidades tanto da 

formação quanto das práticas dos professores que trabalham na educação básica, nas escolas 

do campo.  

Vale ressaltar que os governantes têm priorizado os programas de educação à distância 

em detrimento de maiores investimento no ensino presencial, como foi já enfatizado nesse 

texto. Essa negligência pode ser evidenciada nos cortes orçamentários dos recursos destinados 

a educação, em virtude do projeto econômico de base neoliberal que preza pelo enxugamento 

do estado em favor do terceiro setor, dos investimentos privados. 

Desse modo, salientamos que a precarização e fragmentação expressa na formação dos 

professores que atuam nas escolas do campo, só poderá, de fato, ser superada com a 

efetivação da Educação do Campo enquanto política pública que busque assegurar educação 

de qualidade para os sujeitos do campo, em oposição às políticas assistencialistas, 

compensatórias e pontuais, a exemplo dos programas e projetos governamentais de cunho 

neoliberal. 

Entretanto, partindo do princípio de que o município pesquisado é predominantemente 

rural, é importante frisar a importância da educação do campo para a escolarização dos 

sujeitos que vivem nesse contexto, ao passo que reconhecemos a importância desses 

programas para a formação desses profissionais, porém reforçamos a necessidade de uma 

reavaliação nos currículos, bem como na forma que estes estão sendo materializados no 

município.  

Diante das contradições apontadas pela pesquisa, reconhecemos que perante a 

conjuntura política que está sendo vivenciada no momento da construção desse trabalho, bem 

como a acirrada luta de classe, identificou-se que os professores fazem uma avaliação positiva 

dos programas, mas ao mesmo tempo, questionamos a base que os professores utilizam para 
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fazer essa avaliação, pois nem eles têm clareza do que é prioritário para a educação do campo, 

para uma educação de classe, para os sentidos da organização do trabalho pedagógico para a 

emancipação dos filhos dos trabalhadores, pois a formação que eles participam não lhes dá a 

condição de fazer essa análise. 

As contribuições dos programas de formação de professores em estudo apontadas 

pelos professores, a sua importância diz respeito ao conhecimento de leis no caso do 

Progestão e de metodologias no caso do Gestar II. Não foi identificado maiores contribuições 

para melhorar a consciência dos professores em relação às possibilidades de transformação da 

escola no município de Coronel Joao Sá. Ficou evidente que as propostas necessitam ser 

transformadas para que possam atender as especificidades da formação e práticas dos 

professores que atuam nas escolas do campo nesse município. 

Identificou-se ainda nos programas pesquisados que as propostas pedagógicas desses 

programas apresentaram uma concepção voltada para o contexto geral, não trazendo 

especificações do contexto do campo, o que demonstra as dificuldades de se criar um 

currículo diferenciado, especialmente porque as propostas analisadas são as mesmas para 

todos os municípios e realidades, seja no campo ou na cidade, o que nega os princípios da 

educação do campo, uma vez que o princípio pedagógico que se refere ao papel da escola 

enquanto formadora de sujeitos articulada a um projeto de emancipação humana, afirma que 

cada sujeito individual e coletivamente se [...] “forma na relação de pertença à terra e nas 

formas de organização solidária. Portanto, os currículos precisam desenvolver a partir das 

formas mais variadas de construção e reconstrução do espaço físico e simbólico do território, 

dos sujeitos, do meio ambiente” (BRASIL, 2004, p. 37). 

A reafirmação dessa identidade é de fundamental importância para o fortalecimento 

das lutas coletivas, visto que a “a educação do campo precisa aprofundar a reflexão sobre 

como a escola pode ajudar a cultivar utopias e a formar militantes, respeitando a cultura 

camponesa e a própria fase da vida em que se encontram os diferentes educandos” (idem, 

2004, p.28). 

A formação específica para os professores que trabalham nesse contexto poderá 

contribuir de forma significativa para esses avanços. Uma vez que essa temática ainda se 

apresenta de forma tímida em algumas circunstâncias educacionais, no caso dos programas 

em estudo ela é omissa, não trazendo nenhuma referência ao campo. Porém conforme 

ressaltaram alguns dos professores entrevistados, os programas não trouxeram em sua 

proposta elementos que enfatizasse a educação do campo, mas que as atividades 
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desenvolvidas poderiam ser adequadas a esse contexto, dependendo da capacidade de 

adequação de cada professor. 

Essa não abordagem da educação do campo nos programas governamentais nos dá 

margem para questionar: até que ponto a educação do campo está sendo inserida nos 

programas governamentais, Progestão e Gestar II, etc., uma vez que os governantes pregam 

o discurso da inclusão social dos sujeitos no contexto educacional, respeitando suas 

especificidades locais? 

Dessa forma, partindo do princípio da dialética de que a realidade é uma possibilidade 

já realizada, esboçamos algumas possibilidades para o enfretamento das problemáticas 

levantadas através dessa pesquisa, a saber: 

É necessário que as IESs reformulem os currículos dos cursos de formação inicial e 

continuada de professores, seja presencial ou à distância, buscando atender as exigências e 

especificidades de cada grupo social e realidade local; 

Faz-se necessário também que os dirigentes municipais invistam na oferta de cursos de 

formação inicial e continuada de professores, baseando-se na concepção da Educação do 

Campo, bem como nos pilares da escolarização na perspectiva da transformação social; 

Investir na oferta de melhoria das condições de trabalho e profissionalização do 

docente (salário, carreira, infraestrutura física das escolas, materiais didático-pedagógicos), 

para que possa garantir a oferta de uma educação de qualidade a todos os cidadãos; 

Que as políticas públicas reconheçam que existem sujeitos no campo brasileiro e que 

demandam por direitos sociais e necessitam serem atendidos urgentemente; 

Que os programas de pós-graduação continuem investigando sobre os processos de 

formação de professores e apontem alternativas de construção de uma realidade diferenciada. 

Portanto, reivindicar do Estado à oferta e financiamento de políticas públicas de 

qualidade que superem as fragilidades e precariedades históricas da formação e trabalho 

docente, é um desafio constante, porém tem que ser enfrentado para que possa ser superado. 

Entendemos que, como experiência especificamente humana, a educação não pode se 

furtar à sua natureza de intervenção no mundo, não é, e não pode ser neutra, muito pelo 

contrario é, em sua essência, uma atividade totalmente compromissada com o projeto de 

sociedade, emerge a sua possibilidade de contribuição para construção de uma sociedade justa 

e igualitária para todos, seja na relação dos seres humanos entre si ou entre estes e a natureza. 

 

 



106 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. Tradução Wolfgang Leo Maar. Rio de  
Janeiro: Paz e Terra, 1995. 
 
ARROYO, Miguel Gonzalez. Políticas de formação de educadores (as) do campo. Cedes, 
Campinas, vol.27, n. 72, p.157-176, maio/ago. 2007. Disponível em 
<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em 23 de junho de 2012. 
 
ARROYO, Miguel Gonzalez; FERNANDES, Bernardo Mançano. A educação básica e o 
movimento social do campo. Brasília, DF: Articulação Nacional Por Uma Educação Básica 
do Campo, 1999. Coleção por uma Educação Básica do Campo, nº 2. 
 
BATISTA, Maria do Socorro Xavier. Movimentos Sociais e educação do campo: 
promovendo territorialidades da agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. Educação 
Popular e Movimentos Sociais: dimensões educativas na sociedade globalizada/Edineide 
Jezine, Maria do Socorro Xavier Batista, Orlandil de Lima Moreira (Orgs). João Pessoa: 
Editora Universitária da UFPB, 2008. 
 
BRASÍLIA. Caderno de orientações pedagógicas para formação de educadoras e 
educadores. Brasília: Ministério da Educação, secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, 2010. 
 
BRASÍLIA. Referências para uma política nacional de educação do campo: caderno de 
Subsídios. Secretaria de Educação Média e Tecnológica, Grupo Permanente de Trabalho de 
Educação do Campo, 2004. p. 48. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996. 
 
CALDART, Roseli Salete. Elementos para construção do Projeto Político e Pedagógico 
da Educação do Campo. In: Por Uma Educação do Campo: contribuições para a construção 
de um Projeto de Educação do Campo. Mônica Castagna Molina e Sônia Meire Santos 
Azevedo de Jesus (Orgs). Brasília, DF: 2004. Coleção Por Uma Educação do campo, nº 5. 
 
________. Sobre Educação do Campo. In: Educação do Campo: campo - políticas públicas -
educação. Bernardo Mançano Fernandes. Et. al. (Org.) Clarice Aparecida dos Santos. Brasília: 
INCRA; MDA, 2008. 
 
________. Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em contorção. In: 
KOLLING, Edgar, CERIOLI, Paulo Ricardo, CALDART, Roseli. Educação do campo: 
identidade e políticas públicas. Por uma educação do campo. Caderno nº 4, Brasília, 2002. 
  
________. A escola do campo em movimento. In: projeto popular e escolas do campo. 
Coleção Por Uma Educação Básica do Campo, nº3, Brasília, 2000. 
 
CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos etimológicos e 

políticos. 10ª ed. São Paulo: Cortez, Instituto Paulo Freire, 2006.  



107 

 

 

CHEPTULIN, Alexandre. A dialética materialista: categorias e leis da didática. São Paulo: 

Alfa-Ômega, 1992. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
 
FREITAS, Luiz Carlos de. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática. 
Campinas, SP: Papirus, 1995. 
 
FREIRE. Paulo. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
 
_______. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
 
FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS. O trabalho como princípio educativo no projeto de 
educação dos trabalhadores. In: COSTA, Hélio da e CONCEIÇÃO, Martinho. Educação 
Integral e Sistema de Reconhecimento e certificação educacional e profissional. São 
Paulo: Secretaria Nacional de Formação – CUT, 2006. 
 
______. Trabalho, conhecimento, consciência  e a educação do trabalhador: impasses teóricos 
e práticos. In.: Trabalho e conhecimento: dilemas na educação do trabalhador. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
 
GATTI, Bernadete A. Formação de professores no Brasil: características e problemas. 
Revista Educação & Sociedade. Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out.-dez. 2010. 
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> aceso em 20 de janeiro de 2013. 
 
 GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas da pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
JESUS, Sônia Meire Santos Azevedo de. Formação de educadores do campo e o 
compromisso com a emancipação da classe Trabalhadora. In.:  Convergências e tensões no 
campo da formação e do trabalho docente. (Org.) Leôncio Soares [et al.]. – Belo 
Horizonte: Autêntica, 2010. pp. 407-525. 
 
_______. Questões paradigmáticas da construção de um Projeto Politico da Educação do 
Campo. In: Contribuições para a construção de um projeto de Educação do Campo. 
Brasília, DF: Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, 2004. 
 
KOLLING, Edgar Jorge; CERIOLI, Paulo Ricardo; CALDART, Roseli Salete (Org.). 
Brasília, DF: Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, 2002. Coleção Por uma 
Educação do Campo, nº 4. 
 
LEITE, Sérgio Celani. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. ed. 2. São Paulo, 
Cortez, 2002. 
 
LESSA, Sérgio. Introdução à filosofia de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 
 
LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli.  Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São 
Paulo: EPU, 1986. 
 
MACHADO, Maria Aglaê de Medieros. Progestão: Guia didático. Brasília, DF, 2001. 



108 

 

 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. São Paulo: Editora Expressão 
Popular, 1971.  
 
MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 
 
MANACORDA, M. Marx e a pedagogia moderna. São Paulo: Cortez, 1991. 
 
MARÇAL, Juliane Corrêa. Progestão: como promover a construção coletiva do projeto 
pedagógico da escola?, Modulo III. Brasília: CONSED, 2001. 
 
MÉSZÁROS, Isteván. A educação para além do capital. Tradução Isa Tavares. ed. 2. São 
Paulo: Boitempo, 2008. 
 
OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
PENIN, Sônia Teresinha de Souza. Progestão: como articular a função social da escola com 
as especificidades e demandas da comunidade?, Módulo I. Brasília: CONSED, 2001. 
 
PERRENOUD, Philippe. MAGNE, B. C. Construir: as competências desde a escola. Porto 
Alegre: Artmed, 1999. 
 
PISTRAK, M. Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo: Expressão popular, 2000. 
 
PIMENTA, Selma Garrido. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: Professor 
reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo, 2008. 
 
SÁNCHEZ, Vázquez Adolfo. Filosofia da Práxis. São Paulo: Expressão Popular, 2011.  
 
SÍLVIA, Manfredi. Uma crítica à pedagogia das competências. In: Revista Educação 
Profissional e Tecnologia. ed. especial. v.4.n.1.jul/dez de 2010, 33-36.  
 
TAFFAREL, Celi. Contradições da expansão e da educação à distância: destruição da 
formação e desqualificação do trabalho docente.In: Revista Cadeeiro, ano XII, nº 19 e 20, 
dezembro de 2011. 
 
TONET, Ivo. Educação contra o capital. Maceió: EDUFAL, 2007. 
 
TORRES, Lianna de Melo. A contra-hegemonia na formação de educadores do campo: 
uma análise sobre o curso de pedagogia da terra. São Cristóvão, 2012. Tese de Doutorado em 
Educação. f.149. 
 
Sites utilizados  
 
http://www.portal.mec.gov.br/index. Acesso em 13 de abril de 2012. 

http://www.ufrb.edu.br/gestar2/index.i-encontro-de-orientacao-metodologica-com-os-

coordenadores-municipais. Acesso em 23 de agosto de 2012. 



109 

 

http://www.educacao.ba.gov.br/node/16.  Acesso em 18 de setembro de 2012. 

http://www.inep.gov.br. Acesso em 23 de setembro de 2012. 

http://www.seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx? 

http://www. revista.facsenac.com.br/index.php/edupro/article/viewFile/228/pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

     UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE     
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (NPGED) 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
ALUNA: JAILDA E. DO NASCIMENTO CARVALHO 

ORIENTADORA: PROFA.  DRA. SÔNIA MEIRE DE JESUS 
 
 

NOME/OU APELIDO:_______________________________________________________ 
CURSO:___________________________________________________________________ 
ANO DE INÍCIO:___________________ ANO DE CONCLUSÃO___________________ 
IDADE:__________________________________ SEXO: ___________________________ 
HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ LECIONA:______________________________________ 
DATA DA ENTREVISTA: ______________/__________________/__________________ 

ENTREVISTA 

1- Antes de participar desse curso de formação já tinha participado de outro? 

Sim (   )              Não (   )        qual?_______________________________________________ 

 

2- A proposta pedagógica do curso se articulou com a realidade do município?  

Sim (   )                           Não (   ) 
 

 Justifique:__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3 - Sabendo que grande parte da demanda dos alunos do município vem do campo para 
estudar na cidade. Esse curso trouxe algum elemento teórico que enfatizasse a Educação do 
Campo? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4- Em sua opinião, esse curso satisfez as necessidades dos professores do município e os 
ajudou a lidar com os problemas que surgem na sala de aula e na escola? Justifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5-  O curso atendeu as suas expectativas em relação aos conteúdos, metodologia e avaliação ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6- O tempo do curso foi suficiente para o desenvolvimento das atividades propostas? 

Sim   (   )    Não (   ) 

 
Justifique:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE  B - QUADRO DAS ENTREVISTAS DO  PROGESTÃO NA ÍNTEGRA 

 

 

          

PROFES

SORES 

PERGUNTAS PROGESTÃO 

  

 

 

 

1-Antes de 
participar desse 
curso você havia 
participado de 
outro? 

 

2- A proposta 
pedagógica do 
curso se 
articulou com 
a realidade do 
município? 

 

3- Sabendo 
que grande 
parte da 
demanda dos 
alunos do 
município 
vêm do campo 
para estudar 
na cidade. 
Você acha que 
esse curso 
trouxe algum 
elemento 
teórico que 
enfatizasse a 
Educação do 
Campo? 

 

4- Em sua 
opinião esse 
curso satisfez as 
necessidades 
dos professores 
e os ajudou a 
lidar com os 
problemas que 
surgem na 
escola e na sala 
de aula?  

 

5- O curso 
atendeu suas 
expectativas em 
relação ao 
conteúdo, 
metodologia e 
avaliação? 

 

6 - O tempo 
do curso foi 
suficiente para 
o 
desenvolvime
nto das 
atividades 
propostas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A- 

Rosa “P” 

 

Sim. O curso de 

capacitação para 

gestores 

escolares. 

Ofertado pelo 

município pelo 

portal do saber 

empreendimentos. 

Com carga 

horária de 40h. 

 

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

 

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

 

Sim. Como por 
exemplo, como 
se criar um 
projeto 
pedagógico, que 
em nossas 
escolas não 
tinha, conhecer 
o Caixa Escolar 
que nos não 
conhecíamos, 
nem sabíamos 
como se 
trabalhar com 
ele, o PDE, que 
também não 
sabíamos como 
era então o 
curso nos trouxe 
todas essas 
informações e 
também o 
administrador, 
no caso o 
prefeito que nos 
deu a 

 

Sim. Foi bom 

porque foi  nele 

onde nos 

aprendemos a 

elaboração de 

perguntas, tirar 

dúvidas a 

respeito o 

trabalho 

pedagógico. 

E nele fomos 

avaliados 

através de um 

portfólio feito 

por nós.   

 

Em parte sim, 
pois, se curso 
tivesse sido 
com o tempo 
maior a 
aprendizagem 
teria sido 
melhor para 
atender a 
demanda do 
município.   
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trabalhamos 
com a nossa 
realidade. 

II. 

 

oportunidade de 
conhecer e 
trabalhar as 
questões 
propostas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 B – 

Girassol 

“P” 

 
 
Sim. O curso de 
capacitação para 
gestores 
escolares. 
Ofertado pelo 
município pelo 
portal do saber. 
Com carga 
horária de 40h. 

  

Não. 
Diretamente 
não, mas ali 
tem  
atividades que 
podem ser 
adaptadas  e 
relacionadas 
com  a nossa 
realidade . 

 

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

 

 

Sim. Acredito 
que sim porque 
o foco central 
do Progestão 
mesmo foi na 
questão de você  
conhecer  leis 
do projeto da 
escola, todas 
essa leis essas 
coisas que 
faltavam que 
alguns gestores 
não tinha esse 
conhecimento e 
agora por mais 
que não tenha 
conhecimento 
total , mas  já 
tem focos e 
norte para 
pesquisar. 

O material é 
bom é só dá 
uma lida que dá 
para ficar 
embasado. 
Porque às vezes 
a gente toma 
algumas 
decisões 
achando que 
está correto, só 
legalmente não 
está. 

 

 

Sim. Os 
conteúdos 
trouxeram novas 
metodologias 
que ampliaram 
ainda mais os 
meus 
conhecimentos 
de como 
trabalhar com 
meu o alunado 
na escola e na 
sala de aula.  

As 
metodologias 
foram 
desenvolvidas 
de maneira 
práticas lúdicas, 
eram métodos 
mais utilizados 
que eu via, 
envolvendo 
sempre as 
equipes 
escolares, pais 
alunos 
professores. 
Porque o 
Progestão foi 
em cima disso, 
era  sempre 
envolvendo a 
comunidade 
escolar. 

A avaliação – o 
curso como um 
todo foi ótimo. 

 

Não. Foi 
muito corrido 
porque nos 
temos outras 
ocupações, 
trabalho, 
outras e 
atividades que 
tínhamos que 
conciliar com 
o curso. Ai 
ficou muito 
corrido. 

 

 

 

 

 

 

 

Sim. O curso de 

capacitação para 

gestores 

escolares. 

 

Sim.  Na 
forma 
teoricamente, 
porque todos 
os discussões 
e assunto do 

 

Não. Mas  
sabemos que 
podemos 
adaptar os 
elementos do 
curso a 

 

Sim. Ele 
esclareceu 
muito a forma 
de como 
trabalhar correto 
obedecendo a 

 

Sim. Os 
conteúdos 
esclareceu 
muito a questão 
da distorção 
idade/serie de 

 

Não. O tempo 
foi muito 
curto, a 
educação tem 
muitos itens a 
se questionar a 
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3C – 

Cravo 

“P” 

Ofertado pelo 

município pelo 

portal do saber. 

Com carga 

horária de 40h. 

curso eram 
sempre 
voltados para 
a 
administração 
da escola, 
como lidar 
com os alunos 
com distorção 
idade serie 
como 
desenvolver o 
caixa escolar, 
como lidar 
com os 
funcionários 
em geral. 

realidade do 
campo. 

 

leis e regras. 

 

cada um. 
Melhorou muito 
também a 
maneira de 
trabalhar, com 
os alunos. 

O curso em si 
foi muito bom. 

 

se resolver e 
acho que não 
foi suficiente 
não o tempo. 
O material é 
muito bom e 
extenso dez 
módulo, tinha 
muita coisa 
que precisava 
debater mais, 
se aprofundar 
melhor no 
conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

4D- 

Broméli

a “P” 

 

Sim. O curso de 
capacitação para 
gestores 
escolares. 
Ofertado pelo 
município pelo 
portal do saber. 
Com carga 
horária de 40h. 

 
Em parte, 
Uma vez que 
esse curso visa 
capacitar 
diretores e 
coordenadores
, acredito eu 
que em 
qualquer lugar 
a função 
desses 
profissionais é 
a mesma e em 
Coronel João 
Sá não seria 
diferente. 
Porem existem 
contexto 
diferente que 
preciso serem 
focado de 
forma também 
diferente por 
exemplo a 
gestão de uma 
escolas da 
zona rural e da 
zona urbana 
são totalmente 
diferentes 
porém no 
curso vem 
com a mesma 
proposta para 
todas os 
gestores. 

 

Não ele não 
trouxe 
nenhum 
elemento 
especificament
e para a 
educação do 
campo. Mas 
nós como 
trabalhamos 
no campo 
procuramos 
sempre 
adaptar as 
orientações 
para que sirva 
também para a 
realidade do 
campo. Seria 
bom se esse 
curso tivesse 
trazido 
algumas 
abordagens 
direcionadas 
as escolas do 
campo 
especificament
e, pois nos 
trabalhamos 
com muitas 
escolas, por 
exemplo no 
núcleo que eu 
trabalho tem 
10 escolas 
cada uma em 
uma 
localidade 
diferente,  e eu 
tenho que 

 

Em parte, foi 
bom para nos 
ajudar a lidar 
com as questões 
dentro da escola 
com mais 
confiança e 
agora temos o 
material para 
consultar 
sempre que 
tivermos 
dúvidas. Em 
relaçao o ao 
PPP da escola, a 
prestação de 
contas, a 
avaliação, 
dentre outras 
situações que 
surgem no dia a 
dia e que 
precisamos ter 
conhecimento 
para resolvê-las, 
inclusive 
embasamento 
legal para não 
tomarmos 
decisões 
erradas. 

 

 

Em relação aos 
conteúdos, esses 
foram muito 
bons, eram 
conteúdos  
muito bem 
elaborado e que 
nos traziam 
muitos 
esclarecimento, 
principalmente 
em relação às 
leis 
educacionais 
que não tinha 
muito 
conhecimento. 
Em relação à 
metodologia, 
essa não foi 
muito boa 
porque ela não 
foi desenvolvida 
do jeito que o 
curso propõe, 
talvez pela 
distancia entre o 
município e 
Direc que era 
responsável por 
fazer o 
acompanhament
o do curso no 
município. Por 
exemplo, não 
tivemos os 
grupos de 
estudo, cada um 
fazia suas 
atividades 
sozinhos e só 

 

Não. 
Precisávamos 
de tempo para 
estudar mais e 
discutir mais 
os módulos, 
pois tínhamos 
que conciliar o 
trabalho com o 
curso e às 
vezes o tempo 
não dava para 
ler com mais 
atenção o que 
iria ser 
debatido no 
encontro 
presencial.  
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tratar todas 
por igual? 

 

nos reuníamos 
para elaborar a 
atividades que 
eram aplicadas 
na escola.e nos 
encontros 
presenciais que 
era obrigatório a 
presença para 
receber o 
certificado. 

 

 

 

 

5 E – 

Margari

da P 

 

Sim. O curso de 

capacitação para 

gestores 

escolares. 

Ofertado pelo 

município pelo 

portal do saber. 

Com carga 

horária de 40h. 

 
Em parte. Ela 
nos mostrava 
como se 
trabalhar com 
os aparatos 
legais, no 
caso, as leis 
educacionais. 

Não. Não foi 
possível 
perceber na 
proposta desse 
curso em 
nenhum 
momento algo 
que 
enfatizasse a 
educação do 
campo 
propriamente 
dita. Podíamos 
sim adequar a 
realidade do 
campo porque 
as propostas 
deixavam 
brechas para 
essas 
adequações.  

Mais ou menos. 
Ele trouxe 
alguns 
conhecimentos 
sobre as leis 
educacionais 
que nos não 
tínhamos, mas 
para os gestores 
que trabalham 
nas escolas do 
campo com uma 
diversidade 
enorme de 
problemas. As 
contribuições 
foram poucas. 

Em parte. Em 
relação aos 
conteúdos foi 
bom, porque 
eles nos 
mostraram 
como construir 
o PPP da escola 
dentre outras 
coisas.  

Não. O tempo 
foi muito curto 
para darmos 
conta das 
atividades, das 
leituras e do 
trabalho na 
escola. 
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APÊNDICE C – QUADRO DAS ENTREVISTAS DO GESTAR II NA ÍNTEGRA 

 

 

          

PROFESSO

RES 

PERGUNTAS GESTAR II 

  
 
 

 

1-Antes de 
participar 
desse curso 
você havia 
participado de 
outros? 

 

2- A proposta 
pedagógica do 
curso se 
articulou com 
a realidade do 
município? 

 

3- Sabendo 
que grande 
parte da 
demanda dos 
alunos do 
município 
vêm do campo 
para estudar 
na cidade. 
Você acha que 
esse curso 
trouxe algum 
elemento 
teórico que 
enfatizasse a 
Educação do 
Campo? 

 

4- Em sua 
opinião, esse 
curso satisfez as 
necessidades 
dos professores 
do município e 
os ajudou a lidar 
com os 
problemas que 
surgem na sala 
de aula e na  
escola?  

 

5- O curso 
atendeu suas 

expectativas em 
relação ao 
conteúdo, 

metodologia e 
avaliação? 

 

6 - O tempo 
do curso foi 

suficiente para 
o 

desenvolvime
nto das 

atividades 
propostas? 

 
 
 
 
 
1A – 
Açucena 
“G” 

 
Não. Somente 
jornada 
pedagógica. 
 

 
 Se souber 
relacionar sim. 
Se souber 
relacionar o 
programa com 
o contexto que 
a gente vive 
sim, agora  se 
não souber 
fica difícil, vai 
depender do 
professor, eles 
tem que fazer 
algumas 
artimanhas 
para relacionar 
a realidade do 
aluno do 
município ao 
contexto do 
programa. 
 

 
Não.  As 
temáticas do 
gestar traziam 
muito a 
questão de 
trabalhar com 
a realidade já 
que eu 
trabalho com 
alunos da zona 
rural tudo 
voltado para a 
realidade deles 
o meio em que 
vive. Então eu  
acho que teve  
tudo a ver. No 
entanto alguns 
textos dos  tps, 
eles não 
tinham 
contexto 
histórico 
nordestino, já 
que a gente é 
do nordeste,  
eu vi muitos 
objetivos 
como se fosse 

 

Não. Porque 
nem todos os 
professores 
participaram e 
tem muitos 
professores de 
Língua 
Portuguesa no 
município, 
muitos quando 
foram ver a 
proposta e ver o 
quanto ele era 
rigoroso 
desistiram por 
medo, por 
pressão, sei lá 
qual foi o 
motivo, outros 
por insegurança. 
Então eles não 
pensaram no 
melhoramento 
da metodologia. 
De certa 
maneira ele não 
atendeu.   

 
Sim. Os 
conteúdos 
abordavam 
temáticas que 
foram proposta 
para serem 
trabalhadas em 
sala de aula. 
 O objetivo do 
curso era 
justamente 
ampliar a 
aplicabilidade e 
a metodologia 
do professor em 
sala de aula que 
era a junção 
teoria e prática.  
Serviu como 
melhora da 
interação entre 
teoria e prática 
para o professor. 
Avaliação.    
Eu avalio o 
curso como 
muito agora 
nem todas as 
pessoas 

 
Sim.  Mais eu 
acho que ele 
deveria se 
estender por 
mais tempo, 
ele poderia ter 
sido durante o 
ano letivo 
completo e ele 
não foi, 
porque na 
verdade ele é 
só uma etapa.  
Agora para a 
gente que 
leciona, se 
lecionássemos 
somente a área 
de língua 
portuguesa, 
como eu 
trabalhava a 
sexta serie. 
Então era na 
sexta serie que 
eu aplicava as 
atividades do 
Gestar. Se 
fosse isso 
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mais par ao 
pessoal do sul 
do país. Até eu 
comentei na 
oficina com 
Everton.  
Mais mesmo 
assim tinha 
também 
alguns textos 
de caráter 
nordestino, 
tinha até 
musicas do rei 
do baião, tudo 
de caráter 
nordestino 
mesmo, coisa 
que eles já 
ouviram e 
tiveram 
vontade de 
interpretar 
aquela musica, 
foi uma aula 
bem 
interessante 
sobre isso. 

consideraram 
bom porque só 
considera bom 
quem entrou 
realmente, 
interagiu com a 
aplicabilidade 
do curso, porque 
teve pessoas que 
iam para as 
aulas mais não 
faziam os 
relatórios de 
como foi às 
oficinas, então 
quando você 
não interagem 
muito com o 
curso você não 
tem como dizer 
que é bom, mais 
para mim o 
curso foi ótimo. 
 

especifico,  
porque o  
Gestar é muito 
trabalhoso 
você tem que 
fazer relatório, 
tem que fazer 
um monte de 
resumos, tem 
que fazer 
correções 
como ele é 
muito 
trabalhoso 
você tem que 
ter muito 
tempo e 
disposição 
para aquilo, se   
tivesse sido 
em um espaço 
especifico 
para se dedicar 
somente ao 
gestar e 
aplicação do 
projeto em 
sala de aula 
teria sido mais 
rico. Agora a 
gente também 
tem que 
pensar nas 
outras turmas 
que leciona. 
Agora se 
tivesse sido 
especifico 
seria ótimo. 

 
 
 
 
2B – Acácia 
“G” 

 
Não. Somente 
jornada 
pedagógica. 
 

 

Sim. Até 
alguns textos 
já tinha sido 
usados antes 
só que de 
maneira 
diferente. 
Como gestar a 
gente pode se 
aprofundar 
mais de 
acordo com as 
propostas as 
atividades.  

 

 

Não. A gente 
mesmo que 
adaptava a 
realidade do 
campo, porque 
trabalhávamos 
em uma escola 
situa no 
campo. 

 

 

Sim. Com 
certeza a ajudou 
e muito porque 
a gente 
aprendeu a 
trabalhar os 
conteúdos 
utilizando novas 
metodologias 
que não 
conhecia e 
tivemos a 
oportunidade de 
aprender e 
aplicar no 
gestar. 

 
Sim. Os 
conteúdos a 
gente pode pôde 
relacionar teoria 
e pratica. 

 

 

Não. 
Justamente 
porque a gente 
tinha a outra 
parte dos 
conteúdos 
para cumprir e 
tinha também 
que fazer os 
relatórios e 
apresentar 
porque  
tínhamos 
prazos a 
cumprir. 
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3C- Lírios 
“G” 

 
Não. Somente 
as jornadas 
pedagógicas. 
 
 

 
A realidade do 
município é 
bem 
heterogênea, 
porque 
existem 
escolas da 
zona urbana, e 
as escolas da 
zona rural, o 
importante é 
que esse é um 
material bom e 
essa mudança 
de uma escola 
para outra 
precisa ser 
equacionada 
pelo professor 
para sanar 
essas 
diferenças e 
adaptar as 
propostas do 
curso a 
realidade, o 
professor não 
deve acatar 
como um 
pacote 
fechado de 
metodologias 
pedagógicas,  
mais sim 
como material 
de apoio em 
que ele vai 
utilizar o que 
for 
interessante e 
o que for 
adequado para 
turma que o 
professor tem 
e o que não for 
interessante 
pode ser 
descartado ou 
simplesmente 
adaptado. 

 

O curso não 
foi 

direcionado a 
nenhum tipo 

de ensino para 
educação do 
campo ou pra 

uma 
modalidade 

especifica de 
ensino em si, 
foi um curso 
voltado para 
os alunos do 
6º ao 9º ano, 

mais não 
houve um 
enfoque 

direcionado 
para o ensino 

no campo, 
mas 

dependendo 
da 

competência 
do professor, 
ele vai muito 
bem adaptar a 
formação do 
curso a suas 
experiências 
no campo. O 

que é 
interessante, 
isso depende 

muito da 
metodologia 
do professor. 

 
Olha todo curso 
sendo um curso 
bem elaborado 
como esse ajuda 
realmente o 
professor a 
melhorar a 
prática 
pedagógica o 
que não vai 
equacionar o 
problema mais 
quando se tratar 
de novos 
conhecimentos 
vai ajudar o 
professor 
melhorar sua 
prática 
pedagógica e a 
contornar 
determinadas 
situações e 
possibilidades 
dele trabalhar 
dando uma aula 
mais lúdica com 
a diversidade de 
materiais com 
textos novos, 
dizer que não 
ajudou. Ajuda 
mais. 
 

 
Sim. O curso foi 
bom porque de 
certa forma ele 
trabalha os 
PCNs, tem uma 
metodologia 
mais 
contextualizada, 
o que os 
próprios 
teóricos da 
língua 
portuguesa 
defendem há 
muito tempo e o 
que muitas 
vezes é difícil o 
professor se 
adequar devido 
ao 
tradicionalismo 
do costume com 
a metodologia 
tradicional, 
talvez seja mais 
fácil de 
trabalhar, mas o 
curso traz 
bastante 
material. 
A avaliação foi 
um portfólio 
enviado mais 
não tive fidbech. 

 

 
O tempo foi 
bom. O curso 
durante um 
ano é um 
período bom, 
só não foi 
perfeito 
porque os 
cursos de 
formação 
continuada 
não só em 
coronel João 
Sá, mais no 
Brasil são 
cursos que o 
professor 
muitas vezes 
não tem 
redução de 
carga horária 
para fazer esse 
curso e muitas 
vezes 
trabalhar em 
dois ou três 
lugares e tem 
que estar 
conciliando o 
curso com o 
trabalho do dia 
a dia e muitas 
vezes o curso 
perde 
qualidade por 
causa disso. 
Só faltou 
mesmo uma 
redução de 
carga horária 
ou certamente 
se o professor 
fosse 
dedicação 
exclusiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4D- 
Crisântemo 

 
Não. Somente 
jornada 
pedagógica. 
 

 
Em parte eu 
diria que sim. 
Porque não 
tem nunca 
como chegar 
100% da 
realidade, 
seria 

 
Não. A 
educação do 
campo não. 
Do ponto de 
vista 
linguístico 
sim, porque 
ele trata da 

 
Do ponto de 
vista didático da 
disciplina sim. 
Do ponto de 
vista da escola 
como estrutura 
social nem tanto 
mais do ponto 

 
Não. Apesar de 
não ter sido 
100%, mais isso 
ai depende da 
dinâmica de 
cada professor, 
a gente tinha 
como adaptar a 

 
Não. Esse foi 
um pecado, a 
gente tinha 
pouco tempo 
para a 
execução das 
atividades. 
O prazo era 
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“G” praticamente 
uma utopia um 
curso chaga a 
100% da 
realidade, mas 
é claro cada 
professor 
sabendo 
adaptando a 
sua realidade, 
porque se 
fosse para 
aplicar as 
atividades 
como o 
próprio gestar 
sugeria seria 
complicado, 
mais o 
professor 
tenha a 
liberdade de 
adaptar, pois 
tinha cadernos 
do gestar que 
orientava o 
professor, a 
adaptar  outros 
textos a 
realidade que 
você tivesse. 

questão da 
diversidade 
que a 
realidade da 
linguagem das 
pessoas que 
moram na 
zona rural por 
conta de não 
ter uma 
alfabetização 
formal.  Então 
o curso aborda 
do ponto de 
vista 
linguístico 
mas, do ponto 
de vista social 
da vida do 
homem do 
campo nãoesta 
um pouco 
mais 
superficial. 

 

vista da 
disciplina digo 
que sim. 
 

nossa realidade 
da sala de aula 
com a dinâmica 
do curso. 

 

curto para dar 
o retorno, 
porque às 
vezes durante 
esse tempo 
tinha provas 
nas turmas e 
você tinha que 
trabalhar as 
atividades do 
gestar em 
paralelo com o 
planejamento 
normal e ai 
fica um pouco 
conturbado 
para aplicar as 
atividades em 
sala de aula. 
Vale lembrar 
que de modo 
geral se o 
professor se 
planejasse 
direitinho 
dava tempo 
aplicá-las. 
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ANEXO A - QUADROS DOS DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS NA ÍNTEGRA 

 

QUADRO 1: OBJETIVOS   DO PROGESTÃO. 

 

 

OBJETIVOS DO PROGESTÃO  

 

OBJETIVO GERAL 

 

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1- Desenvolver competências e habilidades profissionais da educação, a partir da problematização de 
situações vivenciadas no cotidiano da gestão escolar; 

 
2- Possibilitar a integração da equipe técnico-pedagógica, otimizando os processos de trabalho, com vistas a 

um melhor desempenho dos docentes e discentes; 
 
3 - Implementar procedimentos, com vistas a um melhor atendimento à comunidade escolar, relativos tanto 

aos processos administrativos quanto aos pedagógicos; 
 

     4 -Fortalecer a integração entre os sistemas estadual e municipais de ensino,  objetivando a consolidação  do 
projeto educacional Uma Escola de todos Nós; 

 
 5- Propiciar a formação de gestores das escolas municipais, disseminando gestão democrática na rede pública 

de ensino; 
 
     6-Valorizar a prática profissional e a construção de conhecimento da equipe de gestão e do Colegiado 

Escolar. 
 

   

QUADRO 2: AVALIAÇÃO DO PROGESTÃO 

 

AVALIAÇÃO 

    

1- O programa tem como fio condutor, uma  avaliação processual, formativa e cumulativa do desempenho que 

será efetivada por meio do da análise de exercícios do Caderno de Atividades dos Módulos e Construção de 

Memorial e  Portfólio, além do controle da frequência e participação da equipe.   

 

 2 -A frequência – é obrigatória nos encontros presenciais. 

 

3 -A certificação – o gestor cursista deverá ter, no mínimo, 75% de frequência às atividades presenciais e, no 
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mínimo, 70 pontos de aproveitamento das atividades, ao final do curso. 

 

 

QUADRO 3: OBEJTIVOS DO PROGRAMA GESTAR II 

 

 

        OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA 

 
    Garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem por meio de ações sistêmicas e estratégicas de estudo 
individual e de atividades presenciais, individuais ou coletivas, coordenadas pelo formador/tutor municipal ou 
estadual. 
 
OBJETIVO  GERAL DO GESTAR PORTUGUÊS 
 
          Possibilitar ao professor de Língua Portuguesa de 5ª a 8a série (6o ao 9o ano) um trabalho que propicie aos 
alunos o desenvolvimento de habilidades de compreensão, interpretação e produção dos mais diferentes textos,  
visando  à inserção dos alunos na sociedade, como cidadãos conscientes, capazes não só de analisar as várias 
situações de convivência social como também de se expressar criticamente em relação a elas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
1- Apresentar-se como locutor e interlocutor, com amplo domínio da linguagem, das suas várias modalidades e 
formas e nos seus diversos contextos. 
 
2 - Refletir sobre a linguagem e sobre a Língua Portuguesa. 
 
3 - Reconhecer os usos sociais da Língua, em todas as modalidades, até mesmo como participação política e cidadã. 
 
4 - Posicionar-se criticamente com relação aos diversos tipos de textos, até mesmo obras didáticas. 
 
5 - Interessar-se pelos diversos tipos de textos artísticos, especialmente de literatura. 
 

 
 
OBJETIVO DO GESTAR II MATEMÁTICA  
 
        Tornar os professores competentes e autônomos para desencadear e conduzir um processo de ensino 
contextualizado, desenvolvendo as suas capacidades para o uso do conhecimento matemático, bem como para o 
planejamento e a avaliação de situações didáticas que articulem atividades apoiadas em pressupostos da Educação 
Matemática. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1- Identificar temas relevantes na vivência individual e social que envolve a Matemática. 
 
   2- Saber formular e resolver situações-problema relacionadas a esses temas, mobilizando e construindo 
conhecimentos matemáticos necessários à solução das situações. 
 
       3 - Desenvolver conteúdos que surgem naturalmente das situações-problema, estabelecendo entre eles conexões 
naturais não subordinadas à linearidade imposta por pré-requisitos. 
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QUADRO 4: AVALIAÇÃO DO GESTAR II 

 

 

AVALIAÇÃO 

.  

    É formativa com foco na perspectiva qualitativa, permanente e Contínua. 

O professor será avaliado, nas sessões presenciais coletivas, pelo material que produziu , pelo desempenho em 
sala de aula e por avaliações de conteúdo. 

As avaliações processuais serão realizadas por meio das Lições de Casa ou das Transposições Didáticas – 
atividades didáticas – práticas a serem realizadas no período do curso e que serão analisadas e comentadas pelo 
formador/tutor.  

O formador/tutor analisará a produção do professor cursista e emitirá um conceito.  
O professor também deverá organizar uma coletânea dos trabalhos e atividades produzidas pelos seus alunos 

como parte de sua lição de casa. Além disso, caberá ao professor cursista avaliar o formador/tutor, avaliar a 
coordenação pedagógica do Programa e realizar a sua auto-avaliação. 

 
A certificação do professor cursista dependerá de quatro fatores: 

      Frequência; Conceitos emitidos pelo formador/tutor referentes à Lição de Casa ou à Transposição 
Didática, desempenho nas oficinas e avaliações; Auto-avaliação pelo professor cursista e Apresentação do 
projeto a ser implementado na escola em que trabalha. 

 

 

QUADRO 5: CONTEÚDOS DO PROGESTÃO 

 

CONTEÚDOS 

 

Módulo I: Como articular a função social da escola com as especificidades/demandas da comunidade?  

Módulo II: Como promover, articular e envolver a ação das pessoas no processo de gestão escolar?  

Módulo III: Como promover a construção coletiva do Projeto Pedagógico da Escola? Módulo IV: Como promover o 

sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na escola?  

Módulo V: Como construir e desenvolver os princípios de convivência democrática na escola?  

Módulo VI: Como gerenciar os recursos financeiros? 

 Módulo VII: Como gerenciar o espaço físico e o patrimônio da escola?  

Módulo VIII: Como desenvolver a gestão dos servidores na escola?  

Módulo IX: Como avaliar o desempenho institucional da escola?  

Módulo X: Como articular a gestão pedagógica da escola com as políticas públicas da educação para a melhoria do 

desempenho. 
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QUADRO 6: METODOLOGIA DO PROGESTÃO 

 

METODOLOGIA 

 

O Progestão é desenvolvido na modalidade de educação à distância. Nesta modalidade, o gestor cursista 
estuda de acordo com o seu próprio ritmo de aprendizagem, de forma individual e/ou em grupo, com base em 
conteúdos, metodologia e orientação dos cadernos de estudos e de atividades. 

 
O apoio de uma organização tutorial garante a orientação, acompanhamento e avaliação dos 

estudos/atividades dos cursistas, bem como interação cursista/instituição educativa, seja presencialmente, seja por 
meio da internet, telefone, fax ou correio. 

 
O gestor-cursista participará também de encontros presenciais mensais coordenados pelo seu tutor. Por meio 

destes encontros, a sistematização dos conteúdos estudados, a orientação às atividades de verificação de aprendizagem 
e troca de experiências serão viabilizadas. 

A metodologia do Programa prioriza a ação-reflexão-ação, no intuito de resolver os problemas do cotidiano 
escolar. Buscar também o desenvolvimento da aprendizagem no contexto da prática profissional. 

  

 

QUADRO 7: CONTEÚDOS DO GESTAR II 

 

 

CONTEÚDOS DE PORTUGUÊS  

 

Linguagem e cultura;  
Análise linguística e literária;                  
Leitura e processo de escrita I; 
Gêneros e tipos textuais. 
 

Conteúdos do gestar Matemática 

Matemática na alimentação e nos impostos; matemática nos esportes e nos seguros; matemática nas formas 
geométricas e na ecologia; diversidade cultural e meio ambiente: de estratégias de contagem as propriedades 
geométricas e matemática nas migrações e em fenômenos cotidianos. 
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QUADRO 8: METODOLOGIA DO GESTAR II 

 

 

METODOLOGIA 

 

O programa traz como metodologia as aulas na modalidade semipresencial, combinando estudos 
individuais e atividades presenciais, bem como se utilizam materiais auto-instrucionais e serviço de apoio aos 
participantes, sob a coordenação dos tutores- formadores da IES responsável pelo curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


