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RESUMO  

 

O presente estudo refere-se à descrição de práticas educacionais condizentes com 
a proposta da Educação do Campo, no sentido de conhecer as ferramentas 
metodológicas aplicadas à transformação do meio rural. Analisar a educação no 
campo e realmente uma educação e proposta para a metodologia e a organização 
aplicada pelos professores da Educação No/Do Campo e a Organização Pedagógica 
Da Escola Rural Do Município De Peixoto De Azevedo Vida Nova II. O objetivo geral 
desta pesquisa foi: analisar como é a organização o processo pedagógico na Escola 
Vida Nova Il. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a busca de materiais 
bibliográficos por meio de artigos, livros, revistas, monografias visando ampliar os 
conhecimentos acerca da Educação no Campo e através da pesquisa de campo 
realizada com as professoras da referida escola. Conclui-se por meio deste estudo, 
que o docente deve buscar se preparar para trabalhar neste tipo de ensino, levando 
conhecimentos aos alunos que seja do interesse dos mesmos, pois desta forma os 
alunos irão vivenciar a sua realidade também no espaço escolar e que as 
instituições estejam preparadas com materiais didáticos adequados com a realidade 
da mesma, visando assim proporcionar um ensino de qualidade a esses alunos do 
campo. 
 
 

Palavras-chave: Organização, Processo, Pedagógico, Escola Rural. 
 

                                              

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  RESUMEN 

 

 
El presente estudio se refiere a la descripción de prácticas educativas que 
concuerdan con la propuesta de la Educación del Campo, en el sentido de conocer 
las herramientas metodológicas aplicadas a la transformación del medio rural. 
Analizar la educación en el campo y realmente una educación y propuesta para la 
metodología y la organización aplicada por los profesores de Educación No / Do 
Campo y la Organización Pedagógica De la Escuela Rural Del Municipio De Peixoto 
De Azevedo Vida Nova II. El objetivo general de esta investigación fue: analizar 
cómo es la organización el proceso pedagógico en la Escuela Vida Nova Il. La 
metodología utilizada en esta investigación fue la búsqueda de materiales 
bibliográficos por medio de artículos, libros, revistas, monografías visando ampliar 
los conocimientos acerca de la Educación en el Campo ya través de la investigación 
de campo realizada con las profesoras de dicha escuela. Se concluye por medio de 
este estudio, que el docente debe procurar prepararse para trabajar en este tipo de 
enseñanza, llevando conocimientos a los alumnos que sean del interés de los 
mismos, pues de esta forma los alumnos vivencian su realidad también en el 
espacio escolar y que las personas las instituciones estén preparadas con 
materiales didácticos adecuados con la realidad de la misma, con el fin de 
proporcionar una enseñanza de calidad a esos alumnos del campo. 
 
Palabras clave: Organización, Proceso, Pedagógico, Escuela Rural. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Compreender a educação no campo e as práticas pedagógicas entendendo 

que a pratica de educar, pesquisa e de aprender. Pelos movimentos sociais no final 

do século XX, em referência à identidade e cultura dos povos do campo, 

valorizando-os como sujeitos que possuem laços culturais e valores relacionados à 

vida na terra. Trata-se do campo como lugar de trabalho, de cultura, da produção de 

conhecimento na sua relação de existência e sobrevivência.  

Assim, essa compreensão de campo vai além de uma definição jurídica. 

Configura um conceito político ao considerar as particularidades dos sujeitos e não 

apenas sua localização espacial e geográfica. A perspectiva da educação do campo 

se articula a um projeto político e econômico de desenvolvimento local e sustentável, 

a partir da perspectiva dos interesses dos povos que nele vivem. O que caracteriza 

os povos do campo é o jeito peculiar de se relacionarem com a natureza, o trabalho 

na terra, a organização das atividades produtivas, mediante mão-de-obra dos 

membros da família, cultura e valores que enfatizam as relações familiares e de 

vizinhança, que valorizam as festas comunitárias e de celebração da colheita, o 

vínculo com uma rotina de trabalho que nem sempre segue o relógio mecânico. 

Este trabalho é a posposta pedagógica  que apresenta para  a educação no 

campo que dever considerar que atua no Campo, uma formação ampla, capaz de 

compreender a necessidades de práticas educativa em situação com aquela  

realidade do campo  a educação básica  e formas pedagógicas  no campo uma 

visão a respeito da escola do campo e sua prática junto aos alunos, visando desta 

forma, levarmos a compreender melhor a organização do funcionamento e das 

atividades a serem desenvolvidas neste espaço escolar. 

Neste sentido, a problemática que norteou esta pesquisa foi: Como é 

organização da escola rural na Vila Nova II? Quais os problemas e dificuldades 

encontradas pelo professor na escola do campo?  

A hipótese inicial desta pesquisa é que os professores teriam mais de uma 

formação utilizando na transferência do conhecimento da forma pedagógica na 

escola mudar a forma de ensino   dos e aprendizagem dos alunos em si em sala de 

aulas. 

O objetivo geral desta pesquisa foi: analisar como é a organização o 

processo pedagógico na Escola Vida Novo Il. Tendo como objetivos específicos: 
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compreender a formas de ensino as dificuldades dos professores em sala de aulas 

na escola do campo; Buscar informações sobre a metodologia utilizada pelos 

educadores na transferência de conhecimentos aos alunos; conhecer o processo de 

aprendizagem dos alunos através da metodologia usadas pelos professores em 

salas de aula; planejar com professores, o conteúdo desenvolvido com histórico dos 

alunos na agricultura família e a interação na comunidade rural e investigar como é o 

ensino na escola do campo e suas dificuldades. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1   As legislações que regem a educação do campo 

 A Educação do campo deve ser vista não apenas como modalidade de 

ensino, mas também como uma política pública Bem como não houve legislações 

específicas que garantissem o direito à educação com qualidade à população 

camponesa. Isso significa dizer que esteve presente em nosso sistema educacional 

uma educação urbana em que a cultura urbana era introduzida nas práticas 

educacionais camponesas sem qualquer significação para essa parcela da 

população. ( o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o 

disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no art. 33 da Lei no 11.947, 

de 16 de junho de 2009) 

Por isso dá importância de estudar as leis que regulamentam a educação do 

campo, pois essas introduzem no contexto escolar camponês, práticas educacionais 

condizentes com a realidade, a cultura e a identidade do povo do campo, 

possibilitando um resgate cultural da população camponesa, como também permite 

que essa população permaneça em seu espaço rural, sem se deslocar para os 

centros urbanos, a fim de melhores condições de vida, isso significa dizer uma 

educação do campo e no campo A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é a Lei 

máxima da educação, através dela se define as linhas mestras do ordenamento 

geral da educação brasileira, tendo como um dos seus principais princípios a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, princípio esse 

decorrente da Constituição Federal de 1988, ou seja, toda e qualquer pessoa tem o 

direito à educação, independentemente de cor, sexo, raça, idade, condição física, 

etc. ( o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o 

disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no art. 33 da Lei no 11.947, 

de 16 de junho de 2009) 

 

A educação no e do campo tem um vínculo de origem com as lutas sociais 

camponesas. Este vínculo lhe confere um traço de identidade importante. Busca 

construir outro olhar para a relação: campo e cidade vista dentro do princípio de 

igualdade social e diversidade cultural. Mas nem sempre foi levada em consideração 

esta relação e esta necessidade, somente a partir da intensificação das lutas pelos 

direitos sociais, Novos valores, nova cultura, nova identidade, nova consciência de 
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dignidade, nova consciência de direitos. ( o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da 

Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, e no art. 33 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009) 

 

A LDB/96 foi um avanço com relação à educação do campo, pois delineou 

as principais ideias que norteiam esse tipo de educação, determinando legalmente 

como deve ser a metodologia, o currículo, a organização das escolas situadas no 

campo, bem como questões envolvendo o calendário escolar que no campo diverge 

do calendário das escolas do meio urbano, por conta de situações climáticas e fases 

do ciclo agrícola. 

 

2.2 A Constituição Federal de 1988/96 

A educação do e no campo apresenta, em alguns casos, uma visão distorcida 

da realidade em relação ao seu conceito, “é bom lembrar que durante décadas nem 

sequer se falava da educação do campo, era a educação rural, a escolinha rural, 

professor rural”. A realidade atual engloba assalariados rurais temporários, 

posseiros, meeiros, arrendatários, acampados, assentados, reassentados, atingidos 

por barragens, agricultores familiares, povos da floresta, indígenas, descendentes de 

negros provenientes de quilombos, pescadores ribeirinhos. 

O artigo 28 da LDB/96 determina que: Art.28. 
 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I -
conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II- organização 
escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas; III-adequação à natureza 
do trabalho na zona rural(grifo nosso).Parágrafo único. O fechamento 
de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de 
manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, 
que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de 
Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a 
manifestação da comunidade escolar (Incluído pela Lei nº 12.960, de 
2014) (BRASIL, 1996).  

 
 

A Lei 12.960/2014, trouxe uma inovação com relação a situação das escolas do 

campo, pois atualmente não se fecha mais escolas sem que haja uma consulta aos 

órgãos normativos como o Conselho Municipal da educação e a comunidade escolar 
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também e ser resolvida. Bem como, a Secretaria da Educação do Estado deve 

justificar necessidade de encerramento das atividades daquela escola. Hoje não se 

permite que ocorra o fechamento de escolas do campo ao “bel, pois terá que ser 

analisado cada caso para que não haja prejuízo à população camponesa”. O artigo 

23 da LDB/96. 

 

 
 
 
 
Explica sobre a organização das séries que podem ser anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não seriados, etc., sempre atendendo ao interesse do 
processo de aprendizagem. Esse mesmo artigo estabelece no seu §2º 
o calendário escolar nas escolas do campo deverá adequar-se “às 
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do 
respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de 
horas letivas previsto nesta Lei” (BRASIL, 1996).  

 

O artigo 26 da LDB/96 estabelece que os currículos devem ter como se 

apoiar no nacional comum, porém poderá ser complementada por uma parte.  

A LDB em seus artigos fala sobre a organização do curricular para a 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. 

Estes artigos estabelecem que os currículos devem ter base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 

Estabelecem também suas diretrizes e quais as adequações que são necessárias 

para a oferta de educação básica para a população rural. 

Considerando o acima exposto, aponte quais são as diretrizes estabelecidas no Art. 

27 e quais as adequações estabelecidas no Art. 28 da LDB. 

Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária - Pronera: Decreto nº 7352 de 04 de novembro de 2010 O Decreto 

nº 7352/2010 surge em resposta às demandas sociais em nome de uma educação 

do campo que esteja de acordo com a realidade do povo camponês. Ele dispõe 

sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação da 

Reforma Agrária, o PRONERA. O art. 1º do Decreto estabelece que a União tenha o 

dever legal de ampliar a política da educação do campo, sendo que os Estados, 

Municípios e Distrito Federal colaborarão com o desenvolvimento dessa política. 
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Importante considerar que esse Decreto acaba evidenciando como política de 

educação do campo não apenas a educação básica, ou seja, da educação infantil ao 

ensino médio, mas também determina como política o ensino superior para essa 

parcela da população.  

As diretrizes previstas no artigo 27 da LDB são: I - a difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 

ao bem comum e à ordem democrática; II - consideração das condições de 

escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; III - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

Sem dúvida tal determinação é de suma importância, pois possibilita à 

população da área rural chegar ao ensino superior, dando condições e 

possibilidades para que as pessoas que vivem no campo possam ter uma 

qualificação profissional de âmbito superior. No parágrafo 4º do Art. 1º do Decreto 

determina a oferta de formação inicial e continuada de profissionais da educação, 

bem como estabelece a garantia de dar condições de infraestrutura e transporte 

escolar para a população camponesa. Até porque se sabe que muitos dos que 

estudam no meio rural, são impedidos de estudar pela falta de transporte que leve 

os alunos até a escola. E, não raras vezes, os veículos utilizados para o transporte 

não possuem o mínimo de segurança aos alunos. Schwendler (2005, p.35) retrata 

bem a situação calamitosa que envolve o transporte escolar nas áreas rurais: 

 

2.3 Educação do Rural X Educação do Campo 

Importante considerar inicialmente que a população do campo 

“historicamente tem sido vítima de preconceitos como ‘gente atrasada’ e ‘rude’”. E 

para ilustrar destaca-se “o personagem ‘Jeca Tatu’, criado por Monteiro Lobato para 

indicar o caipira da região rural de São Paulo relegado pelo Estado, foi inculcado no 

imaginário social brasileiro para se referir ao sujeito do campo como ‘miserável’ 

‘pobre’ e‘ desleixado’” (LOCKS; GRAUPE; PEREIRA, 2015, p.148). 

Nessa perspectiva, verifica-se que as pessoas do campo sempre foram 

consideradas sem cultura, sem educação e, pior, como se servissem apenas para 

trabalhar no campo, e 1376 que, portanto, não precisariam de uma educação formal. 

Por isso dá importância de estudar sobre as legislações que garantem o direito à 

educação com qualidade à população camponesa, a fim de verificar quais os direitos 

educacionais cabíveis a essa parcela da população que possui necessidades e 
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interesses específicos, os que diferenciam da população urbana 

. Assim, importante diferenciar no presente trabalho a educação rural e a 

educação do campo, tendo em vista que ambas vão se referir a o direito à educação 

à população do campo, mas com perspectivas diferentes, pois surgem em épocas 

históricas distintas. Mas que, infelizmente, ainda há resquícios da educação rural 

nos dias atuais.  

“A educação rural era predominantemente vista como algo que atendia a 

uma classe da população que vivia num atraso tecnológico, subordinado, a serviço 

da população dos centros urbanos” (ROSA; CAETANO, 2008, p.23). Esse tipo de 

educação predominou até a segunda metade do século XX, em que não havia uma 

preocupação com a cultura e costumes do homem do campo. Isso significa dizer 

que a educação voltada para as pessoas do campo era fora da realidade na qual a 

escola estava inserida. 

 

2.4 Igualdade na Escola do Campo 

O que se pretendia era formar pessoas para o mercado de trabalho urbano, 

fato que contribui muito para o êxodo rural, isso por contada falta de valorização da 

cultura camponesa, pois muitos dos materiais didáticos eram voltados para a 

realidade urbana, ou seja, uma pedagogia distanciada da realidade camponesa, sem 

qualquer significação para os alunos do campo (ROSA; CAETANO, 2008, p.28). 

 Importante também evidenciar que até a década de 1950, não havia um 

investimento para a educação do campo, fato que comprometia sensivelmente a 

qualidade educacional, bem como o desenvolvimento dessas escolas rurais no 

mesmo patamar de igualdade que as escolas urbanas.  

Não havia uma preocupação com o homem do campo e seu 

desenvolvimento, e sim, a escola rural era identificada e evidenciada pela sua 

localidade geográfica e não pelas pessoas que lá viviam (ROSA; CAETANO, 2008, 

p.28-29). 

 De acordo com as Diretrizes Operacionais para a Educação nas Escolas de 

Campo (Resolução CNE/CEB nº1/2002) os professores com formação no âmbito 

urbano que atuavam nas escolas rurais, “desenvolviam um projeto educativo 

ancorado em formas racionais, valores e conteúdos próprios da cidade, em 

detrimento da valorização dos benefícios que eram específicos do campo” (BRASIL, 
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2002, p. 270). 

Tal fato, sem dúvida ocasionava uma prática educativa desvinculada da 

realidade dos educandos camponeses, tornando-se uma prática sem significação 

para os mesmo com as práticas escola o campo tem suas necessidades no campo, 

na escola na comunidade em si 1377 com relação à educação do campo, verifica-se 

que essa começa a se intensificar a partir da segunda metade do século XX, através 

de reivindicações de movimentos sociais e da sociedade civil, que desejavam uma 

educação voltada para o interesse se necessidades da população do campo, bem 

como uma educação que valorizasse a cultura e a identidade dessa população. 

Percebe-se que com tais movimentos havia o desejo de uma educação inclusiva e 

autônoma (TRAVESSINI, 2015, p.29). 

  Na leitura do art.28 onde fala sobre a oferta de educação básica para a 

população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à 

sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: ”  

I - Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 

e interesses dos alunos da zona rural;  

II - Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 

às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;  

III - Adequação à natureza do trabalho zona rural. 

A partir da realização da I Conferência Nacional por uma educação do 

campo, em 1998, “a expressão campo passa a substituir o termo rural. Entende-se 

que, em tempos de modernização, com esta expressão campo, há uma abrangência 

maior de sociedades diversas que habitam as regiões do país que não se dizem 

urbanas” (ROSA; CAETANO, 2008, p.23). 

Neste sentido, a educação do campo deve ser baseia em práticas 

educativas e pedagógicas que estejam de acordo com a realidade da população 

camponesa, bem como que levem em conta a cultura e as tradições das pessoas 

que vivem no âmbito rural. Observa-se que é uma educação que surge em resposta 

aos movimentos sociais do campo que sempre buscavam uma educação condizente 

com a vida e os hábitos dos alunos da zona rural.  Segundo Rosa e Caetano (2008, 

p.23). 

 

Com implantação do conceito “educação do campo”, ocorre uma 
inclusão e consequente valorização das pessoas que habitam o meio 
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rural, oferecendo-lhes oportunidade de participarem, por meio de 
suas experiências, de programas produtivos, atuando na sociedade 
de forma igualitária, estabelecendo uma relação harmoniosa entre 
produção, terra e seres humanos, com relações sociais democráticas 
e solidárias (grifo nosso). 

 
Com relação à educação do campo, verifica-se que essa começa a se 

intensificar a partir da segunda metade do século XX, através de reivindicações de 

movimentos sociais e das civis, que desejavam uma educação voltada para a 

sociedade interesses e necessidades da população do campo, bem como uma 

educação que valorizasse a cultura e a identidade dessa população. Percebe-se que 

com tais movimentos havia o desejo de uma educação inclusiva e autônoma 

(TRAVESSINI, 2015, p.29).  

A partir da realização da I Conferência Nacional por uma educação do 

campo, em 1998, “a expressão campo passa a substituir o termo rural. Entende-se 

que, em tempos de modernização, com esta expressão campo, há uma abrangência 

maior de sociedades diversas que habitam as regiões do país que não se dizem 

urbanas” (ROSA; CAETANO, 2008, p.23). 

Assim, a educação do campo deve e será aquela em se baseia em práticas 

educativas e pedagógicas que estejam de acordo com a realidade da população 

camponesa, bem como que levem em conta a cultura e as tradições das pessoas 

que vivem no âmbito rural. Observa-se que é uma educação que surge em resposta 

aos movimentos sociais do campo que sempre buscavam uma educação condizente 

com a vida e os hábitos dos alunos da zona rural.  

Por fim, vale ressaltar a presença de um currículo que atenda os interesses 

das populações locais. Colocando em vista seus interesses, assume-se a essência 

não neutra da educação, havendo um enfrentamento das ideologias dominantes que 

tendem a homogeneização. Principalmente no que diz respeito a distribuição de 

políticas públicas. 

Voltando ao texto da lei, observamos que a parte que trata a educação do 

campo está inclusa no capítulo da Educação Básica e estariam aí os seus limites.  

Enquanto a educação na cidade oportuniza meios para quem quer chegar 

ao nível superior, o campo talvez por ser atrasado na concepção de alguns 

 Só necessitaria da educação básica. Então, se houver a necessidade de 

professores, médicos, agrônomos, veterinários, dentre outros, devem vir da cidade 

grande, o que reforça a ideia do urbano como lugar do desenvolvimento. Há o perigo 
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de educar para o contexto da globalização onde os sujeitos devem ser conservados 

na periferia sócios econômicos.  

Outro ponto a ser destacado é aquele que diz adaptar os conteúdos, os 

calendários e o material didático as condições de vida do meio rural. É sabido que 

diante do descaso do poder público as escolas do campo sempre foram desprovidas 

de quase tudo. Então se fala de adaptação, mas não deixa claro quem vai pagar a 

conta, contando que o regime de colaboração entre sistemas de ensino nem sempre 

existe e o que há é uma concorrência por número de alunos e consequentemente 

por verbas, a escola do campo por ser na maioria das vezes de ensino fundamental 

é, portanto, de responsabilidade do município. Segundo Rosa e Caetano (2008, 

p.23),  

 
Constituição Federal de1988 importante considerar que o direito a 
educação é um direito fundamental do ser humano, para que este 
possa desenvolver suas habilidades e capacidades no meio social 
em que vive, bem como para que possa exercer sua cidadania de 
forma satisfatória e, ainda, para que possa ter uma melhor 
qualificação no mercado de trabalho. A Constituição Federal de 
1988, no artigo 6º preconiza: “são direitos sociais a educação, a 
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

 

Dessa forma, quando se fala em educação do campo, é justamente no 

sentido de dar a essa parcela da população os mesmos direitos educacionais que o 

homem do meio urbano possui, tendo a mesma qualidade educacional, ou seja, no 

mesmo patamar de igualdade, nem mais e nem menos, simplesmente com as 

mesmas garantias e direitos. 

 A Constituição Federal estabelece em seu artigo 205 que a educação é um 

direito de todo se dever do Estado e da família, bem como preconiza em seu artigo 

206, no inciso I o princípio da igualdade de condições. Os para o acesso e 

permanência na escola.  Pela leitura de tais artigos denota-se que a educação é um 

direito cabível para toda e qualquer pessoa, não podendo ser renegado para a 

população camponesa. E tal direito deve ser garantido nas mesmas condições de 

acesso e permanência que é oferecido para a parcela da população do meio urbano 

(BRASIL, 1988). 

 O Estado tem o dever legal de garantir que o direito à educação seja 

satisfeito no meio rural, pois se trata de um direito subjetivo público, isto significa que 
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a pessoa que se sentir lesada pode demandar junto ao poder judiciário para que 

tenha esse direito satisfeito.  

Nesse sentido o não oferecimento do ensino obrigatório (de quatro a 

dezessete anos) pelo Poder Público, “ou sua oferta irregular, importa em 

responsabilidade da autoridade competente” (art. 208, §1º e 2º da CF/88).Por mais 

que a Constituição Federal de 1988 não estabeleça explicitamente a educação do 

campo, pois não há um artigo específico para tanto, conclui-se, no entanto, que com 

a determinação constitucional de que a educação é um direito de todos e para todos 

,a educação do campo deve ser fornecida e garantida nomes no patamar que a 

educação urbana. Pois se trata de um direito fundamental que não deverá ser 

deixado de lado quando se falada população do meio rural. (Art. 208, §1º e 2º da CF 

p/88). 

Nesse sentido, a ausência de políticas públicas que garantam o mínimo de 

qualidade de vida das pessoas que moram e trabalham no campo exige estratégias 

de mobilização popular para fazer frente ao “vazio deixado pelo Estado”, reagir ao 

processo de exclusão e forçar novas políticas de acesso à educação. (Art. 208, §1º e 

2º da CF p/88). 

O campo precisa ser reconhecido como um lugar específico e com sujeitos 

que lhes são próprios, é preciso olhar para o campo como um lugar de seres 

humanos, sujeitos sociais, olhar para a infância, juventude e idosos do campo, 

compreender que, no campo, existem diferentes pessoas com diferentes 

identidades, compreender que estes diferentes grupos humanos do campo têm 

história, cultura e identidade, todos têm direitos sociais que devem ser respeitados e 

atendidos. 

 

2.5 Seguranças dos Alunos no Transportes Escolares 

Devido às distâncias entre os moradores e as próprias comunidades onde 

passa o transporte escolar, os educandos são obrigados a levantar muitas vezes de 

madrugada e/ou ficarem horas no trajeto entre sua casa e a escola. Assim, ficam à 

margem do cotidiano da vida e dos valores do campo. Quando educandos são 

retirados do seu contexto para estudar (por meio da nuclearização na cidade), são 

afastados de suas raízes culturais, de sua identidade.  

Nesse sentido, constata-se que o ideal seria a escola se situar na própria 

zona rural onde vivem os alunos (educação no campo), para que estes não 
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precisassem se deslocar perdendo tempo e, muitas vezes, arriscando suas vidas e 

integridade física. Como também evitaria que os alunos fossem afastados de sua 

cultura e vítimas de preconceitos das pessoas que moram no meio urbano, por 

considerarem as pessoas do campo como atrasadas, caipiras e com uma cultura 

ultrapassada.  

As diretrizes previstas no artigo 27 da LDB são: I - a difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 

ao bem comum e à ordem democrática; II - consideração das condições de 

escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; III - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

A diretriz fundamental é a que versa sobre o ensino da ordem democrática e 

de valores fundamentais prevista no inciso I do artigo 27 da LDB. É muito importante 

o ensino de direitos e deveres ao aluno. 

As adequações do artigo 28 da LDB são: Conteúdos curriculares e 

metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona 

rural; A organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; Adequação à natureza do trabalho 

na zona rural. 

 

2.6 Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Ressalva-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) em 

seu artigo 53 determina que a criança e ao adolescente temo direito ao acesso à 

escola pública e gratuita próxima de sua residência. Tal preceito também deve ser 

assegurado aos alunos do campo.  art. 227 da Constituição Federal e do art. 4o da 

Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

O parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto ainda determina garantia de 

“materiais didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e área de lazer e 

desporto adequados ao projeto político pedagógico e em conformidade com a 

realidade local e a diversidade das populações do campo”. art. 227 da Constituição 

Federal e do art. 4o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (incluído pela Lei nº 

13.257, de 2016) 

O art. 2º do Decreto estabelece cinco princípios da educação do campo:  

I - Respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 

ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
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II - Incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para 

as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como 

espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos 

direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e 

ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho;  

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação 

para o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as 

condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo;  

IV - Valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos 

pedagógicos com conteúdo curriculares e metodologias adequadas às reais 

necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, 

incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas;  

V - Controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva 

participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo (grifo nosso) 

(BRASIL, 2010).  

O art. 6º preconiza a respeito da valorização da cultura e das tradições da 

população rural, tendo em vista que determina que os “recursos didáticos, 

pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários destinados à educação do campo 

deverão atender às especificidades e apresentar conteúdos relacionados aos 

conhecimentos da população do campo”, ou seja, deve se levar em conta os 

saberes próprios da comunidade rural. Assim, as propostas de educação do campo 

devem ser contextualizadas, ou seja, que estejam dentro do contexto cultural e 

social da população na qual a escola está inserida. ”. art. 227 da Constituição 

Federal e do art. 4o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (incluído pela Lei nº 

13.257, de 2016) 

O art. 7º determina que para desenvolver e manter a política da educação do 

campo os sistemas de ensino, deverão assegurar:  

I - Organização e funcionamento de turmas formadas por alunos de diferentes 

idades e graus de conhecimento de uma mesma etapa de ensino, especialmente 

nos anos iniciais do ensino fundamental;  

II - Oferta de educação básica, sobretudo no ensino médio e nas etapas dos anos 

finais do ensino fundamental, e de educação superior, de acordo com os princípios 

da metodologia da pedagogia da alternância;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art227.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
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III - organização do calendário escolar de acordo com as fases do ciclo produtivo e 

as condições climáticas de cada região (grifo nosso) (BRASIL, 2010). O inciso II do 

artigo 7º refere-se à metodologia da pedagogia da alternância para os alunos que 

frequentam as etapas dos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e ensino 

superior, mas afinal o que significa pedagogia da alternância? Tal metodologia foi 

criada pelos camponeses franceses em 1935, pois pretendiam atender “às 

particularidades psicossociais dos adolescentes e que também propiciasse, além da 

profissionalização em atividades agrícolas, elementos para o desenvolvimento social 

e econômico da sua região” (TEIXEIRA; BERNARTT; TRINDADE,2008, p.1). 

 Na pedagogia da alternância o aluno em determinada época, fica na escola 

em regime de internato aprende os conteúdos sistematizados e acumulados 

considerando suas experiências concretas, objetivando o desenvolvimento integral 

do aluno e do local onde ele vive. 

 Em outra época fica com a família (meio sócio profissional), colocando em 

prática tudo o conhecimento adquirido na escola através de projetos, por isso que se 

diz meio sócio profissional. Jesus (2010, p.10) elucida bem sobre a referida 

metodologia, A formação na alternância tem como objetivo principal possibilitar a 

educação em tempo integral, envolver as famílias na educação dos filhos, fortalecer 

a prática do diálogo entre os diferentes atores que participam dos processos de 

formação dos educandos. 

 Além de proporcionar qualificação técnica (técnico em agropecuária) aos 

estudantes camponeses/as com o intuito de fortalecer a agricultura camponesa - 

estudar e continuar no campo, contribuir nos trabalhos da propriedade familiar, 

desenvolver alternativas de permanência na terra, dessa forma, diminuir a migração 

campo/cidade. 

Nesse sentido, observa-se que tal metodologia reconhecida hoje pelo 

Ministério da Educação, é uma forma de manter o jovem no campo, proporcionando 

a ele meios para manter a propriedade familiar, bem como o desenvolvimento da 

comunidade local em todos os aspectos social, econômico, cultural. Isso significa 

valorizar a cultura camponesa e o seu modo de vida. 

 Com relação ao artigo 11 do Decreto 7365/2010 este se refere ao 

PRONERA  que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária fruto de 

um processo de discussão entre o MST e as Universidades, durante o I Encontro 

Nacional dos Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – I ENERA, realizado 
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em Brasília, em julho de 1997”. o principal objetivo desse encontro era a ampliação 

das atividades educativas desenvolvidas nos assentamentos por educadores 

envolvidos nesse projeto educacional, “surgindo assim a ideia de criar um programa 

nacional de educação na reforma agrária” (ANDRADE; DI PIERRO, 2004, p.29).  

Tais educadores desejavam “dinamizar as atividades de alfabetização e 

educação básica a jovens e adultos, desenvolvidas pelo Setor de Educação do MST 

(Movimento dos Sem Terra), pois já há alguns anos, buscava-se uma assessoria 

técnico-pedagógica junto às Universidades”, bem como pretendiam “incorporar 

outros segmentos da esfera rural como a Contag, a Comissão Pastoral da terra da 

CNBB, e a UNESCO, além da Universidade de Brasília, que já apoiava” (ANDRADE; 

DI PIERRO, 2004, p.29). 

 O PRONERA foi criado em 1998, por meio da Portaria nº. 10/98, pelo 

Ministério Extraordinário de Política Fundiária, tal programa propõe e apoia projetos 

de educação voltados para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária, bem 

como “capacita educadores para atuar nos assentamentos e coordenadores locais – 

multiplicadores e organizadores de atividades educativas comunitárias” (BRASIL, 

2016). O referido programa tem como público alvo: jovens e pessoas adultas de 

assentamentos que não tiveram a oportunidade de estudar, a fim de que tenham 

acesso à educação básica (alfabetização, ensino fundamental e médio), técnicos 

profissionalizantes de nível médio e cursos superiores e de especialização (BRASIL, 

2016).  

 

2.7 As Leis Diretrizes e Base da Educação Nacional Básica  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - faz referência em 

apenas um de seus artigos sobre a educação básica para a população rural. Assim 

segue delimitado no capítulo II, da Educação Básica, artigo 28. Na oferta de 

educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as 

adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada 

região, especialmente: 

I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

II – Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 

às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
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III – Adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDB 9394/96, p.43). 

Em relação aos currículos, no artigo 26, estabelece. Os currículos do ensino 

fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, 

em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma base nacional 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela (LDB 9394/96, p. 42). 

Na verdade, os textos constitucionais abordam a questão, mas deixam-na 

imprecisa, à margem de inúmeras interpretações, não apontando efetivamente uma 

proposta, como é ocaso desta base nacional diversificada. A maioria faz uma 

abordagem de maneira periférica, tratando as questões de forma superficial.  As 

mudanças, quando identificadas, decorrem da presença dos movimentos sociais do 

campo no cenário nacional. É dessa forma que se pode explicar a realização da I 

Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, que teve como principal 

objetivo recolocar sobre outras bases o rural e a educação que a ele se vincula. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia tem por finalidade ajudar o pesquisador, para facilitar o 

resultado e a solução de seu problema. Assim a metodologia, possui um papel na 

pesquisa acadêmica que é encaminhar ao pesquisador uma resposta de seu 

problema utilizando diversos métodos de pesquisa. 

 

3.1 Local de Pesquisa 

O trabalho de Conclusão do Curso de Letras e Espanhol tiveram como foco 

a Educação No/Do Campo E A Organização Pedagógica Da Escola Rural Do 

Município De Peixoto De Azevedo Vila Nova II Escola Municipal Vida Nova II, 

localizada no Distrito União do Norte, Projeto de Assentamento Vida II às margens 

da E -60, no Município de Peixoto de Azevedo – MT. A mesma é mantida pela 

Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, salas anexas a 

Escola Municipal Elza Koller Heller. A escola atende os alunos da Educação Infantil 

de quatro e cinco anos de idade e o Ensino Fundamental, do 1º ano ao 9º ano, onde 

é trabalhada em tempo integral de terça a quinta feira nos turnos: Matutino: das oito 

horas às doze horas. Vespertino: das treze horas às dezesseis horas. Assim, 

correspondendo quatro horas por período, com intervalo de quinze minutos.  

Atualmente, a coordenação da Escola fica sob a responsabilidade da 

coordenadora Rosemilda Maria L. de Oliveira, nomeada pela secretaria de 

Educação. Contamos atualmente com 136 alunos dos períodos matutino e 

vespertino. Está pesquisa foi realizada por meio de busca em materiais bibliográficos 

que trabalham o estudado e por meio de observação de como como foco o 

Educação No/Do Campo E A Organização Pedagógica Da Escola Rural Do 

Município De Peixoto De Azevedo Vila Nova II 

. Esse trabalho de pesquisa buscou analisar como é a educação no campo e 

sua prática pedagógica de setes professoras, visando e verificando como são 

aplicadas essas práticas com os alunos. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

Essa pesquisa foi desenvolvida pelo método de abordagem hipotético 

dedutivo sendo que o problema surgiu a partir de interesse em levantar como a 

educação no/do campo e a organização pedagógica da escola rural do Município de 
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Peixoto de Azevedo Vida Nova II, para isso foram formulados objetivos que ao final 

da pesquisa, foi realizada por meio de bibliografias, e questionário com profissionais 

da área que serão confirmadas ou refutadas, podendo dessa forma solucionar os 

problemas levantados.    

Segundo Marconi Lakatos (2009, p.110), o método hipotético dedutivo se 

inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca da qual formula 

hipóteses e pelo processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de 

fenômenos abrangidos pela hipótese. ” 

A pesquisa tem finalidade básica, pois tem como objetivo apenas gerar 

conhecimento mostrando como a é a educação no campo tem acontecido e como 

ela se desenvolve na Escola Municipal Vida Nova II, para isso foi realizado uma 

pesquisa de campo, sendo preciso utilizar questionário para realizar o levantamento 

de dados. 

A pesquisa de campo é um procedimento que utiliza em grande parte da 

pesquisa a observação para chegar ao resultado do problema, com o intuito de fazer 

um “estudo de caso” foi aplicado o método monográfico, descrito por Lakatos (2003, 

p. 220) como uma das etapas mais concretas da investigação, tendo como 

finalidade mais restrita em termos de explicação geral dos fenômenos menos 

abstratos. Consiste em uma atitude concreta sobre o fenômeno pesquisado ficando 

limitada a um domínio particular. 

A amostragem desta pesquisa foi a não-probabilística, por ter a participação 

apenas das professoras da faixa etária pesquisada, segundo cita Marconi; Lakatos 

(2010, p.185) “[...] 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Vida Nova II com 07 

professoras da educação Infantil, pedagogas, que responderam 23 questões 

fechadas. Para preservar o a identidade das professoras foi utilizada a seguinte 

forma de identificação: professor X. A pesquisa bibliografia foi realizada por meio de 

livros, dissertações, teses e artigos de revistas especializadas. Marconi e Lakatos 

(2010, p.185) cita que este tipo de pesquisa, abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo, oferecendo subsídios para a realização de 

um trabalho científico. Para o desenvolvimento desta pesquisa, optamos por 

metodologia bibliográfica visando o suporte para analisar a importância do brincar no 

processo de aprendizagem das crianças com quatro anos de idade. 
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3.3 Coleta de Dados 

Para a realização da coleta de dados foi realizada um questionário contendo 

23 questões abertas e fechadas para analisar como é a metodologia aplicado pelos 

professores em sala de aula.  

A coleta de dados permitiu a verificação quanto dados, para que pudesse 

ser realizada o esclarecimento do problema pesquisado  a caráter plurianual, 

construídos com a participação dos gestores e educadores locais, baseado em 

diagnostico de caráter participativo., elaborados a partir da utilização do  instrumento 

de avaliação de campo,  que permite o analise compartilhada do sistema 

educacional em quatros dimensões; gestão educacional, formações de professores 

e dos profissional de serviço e apoio escolar ,praticas  pedagógicas e avaliação e 

infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

 

3.4 Análise de dados 

Ao finalizar a coleta de dados, foi realizada a tabulação dos em seguida 

elaborados os gráficos para dar a veracidade da pesquisa, analisando assim a 

metodologia aplicada pelos professores aos alunos em sala de aula. 

Na tabulação e análises dos dados foram utilizadas duas abordagens a 

quanti-qualitativa. Em um primeiro momento foi utilizado um questionário para o 

levantamento de dados, após os dados coletados foi realizado uma análise dos 

dados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho de Conclusão do Curso de Letras/Espanhol teve como foco a 

Educação no/do Campo e a organização pedagógica da Escola Rural do Município 

de Peixoto de Azevedo Vida Nova II Escola Municipal Vida Nova II, localizada no 

Distrito União do Norte, Projeto de Assentamento Vida II às margens da E -60, no 

Município de Peixoto de Azevedo – MT. A mesma é mantida pela Prefeitura 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, salas anexas a Escola 

Municipal Elza Koller Heller. A escola atende os alunos da Educação Infantil de 

quatro e cinco anos de idade e o Ensino Fundamental, do 1º ano ao 9º ano, onde é 

trabalhada em tempo integral de terça a quinta feira nos turnos: Matutino: das oito 

horas às doze horas. Vespertino: das treze horas às dezesseis horas. Assim, 

correspondendo quatro horas por período, com intervalo de quinze minutos. 

Atualmente, a coordenação da Escola fica sob a responsabilidade da coordenadora 

Rosemilda Maria L. de Oliveira, nomeada pela secretaria de Educação. Contamos 

atualmente com 136 alunos dos períodos matutino e vespertino. Está pesquisa foi 

realizada por meio de busca em materiais bibliográficos que trabalham o estudado e 

por meio de observação de como, o foco educação No/Do Campo E A Organização 

Pedagógica Da Escola Rural Do Município De Peixoto De Azevedo Vida Nova II 

Esse trabalho de pesquisa buscou analisar como é a educação no campo e 

sua prática pedagógica de setes professoras, visando e verificando como são 

aplicadas essas práticas com os alunos. 

Ao indagar as professoras quanto tempo atua na Educação no Campo 29% 

das professoras atuam na escola a 5 anos e 15% das professoras atuam na escola 

a 10 anos e 14 % das professoras atuam na escola 11 anos e 14 % das professoras 

atuam na escola 35 anos e 14% das professoras atuam na escola a há mais de 12 

anos e 14% das professoras atuam na escola a 4 anos.  
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Gráfico 1.  Formação dos professores da Escola Municipal Vida Nova ll em União do 

Norte, Mato Grosso, 2018. Quanto tempo atua na educação do campo? 

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

Ao indagar as professoras quanto tempo atua na escola 29% das 

professoras atuam na escola a 5 anos e 14% das professoras atuam na escola a 10 

anos e 29 % das professoras atuam na escola 11 anos e 14 % das professoras 

atuam na escola a 10 meses   e 14% das professoras atuam na escola a há mais de 

10 anos e 14% das professoras atuam na escola a 4 anos. 
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Gráfico 2.   Formação dos professores da Escola Municipal Vida Nova ll em União 

do Norte, Mato Grosso, 2018.  Quanto tempo atua nesta escolar? 

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

Ao indagar as professoras qual a sua formação? 43 % das professoras são. 

Pós-graduada e 29% das professoras estão cursando a Pós-graduação e 14% das 

professoras tem ensino superior e 14% das professoras tem apenas o ensino médio.  

Ao observar a resposta dos professores percebe-se que as maiorias dos 

professores são pós-graduação e uma cursando o ensino médio pós-graduação e 

uma quantidade são graduada e pedagogia e uma quantidade mínima têm apenas o 

ensino médio. 
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Gráfico 3. Formação dos professores da escola municipal vida nova ll em união do 

Norte mato grosso 2018. Qual a sua formação? 

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

     Ao indagar as professoras porque trabalha na educação no campo, por? 86%             

das professoras responderam que é por escolha / opção e 14% das professoras 

responderam que outros. 

 

  Como santos (1987) afirma que o conhecimento e um a forma de 
autoconhecimento, pensamos que nossa intenção   de compreender 
a escola no rural e as lutas pelas do campo e uma forma de 
recuperar um momento da trajetória vivida, nos anos de 1970 e 1980, 
e nela, a contratação do processo de migração campo-cidade e das 
contradições sociais presentes em nossa existência humana. 

 

Ao observar a resposta dos professores percebe-se que os professores 

trabalham na educação do campo por escolha e outros trabalham por outra coisa.   
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Gráfico 4. Formação dos professores da escola municipal vida nova ll em união do 

Norte mato grosso 2018 Trabalha na educação no campo, por? 

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

Ao indagar as professoras qual a sua compreensão por educação no 

campo? 83% das professoras responderam que a educação no campo e voltada 

para a realidade a qual a sociedade local vive 17% das professoras responderam 

que é preciso viver a vida do aluno. Segundo Rocha (v.94, p.35-43, 1999.) para 

conhecer a história no campo, e preciso entender o tempo e espaços, o sujeito, os 

alunos para entender a escola hoje, e preciso conhecer a história na tentativa de 

planejar o futuro. 

Ao observar a resposta dos professores percebe-se que os professores 

trabalham na escola do campo. Educação do campo por realidade voltada na 

educação no campo e local onde viver os alunos que aprender a igualdade a 

cooperação sociais, culturais, e esperança na vida no campo. 
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Gráfico 5.   Formação dos professores da escola municipal vida nova ll em união do 

Norte mato grosso 2018 qual a sua compreensão por educação no campo? 

 

Fonte: Cunha (2018)    

 

Ao indagar as professoras se elas conhecem as atuais políticas   de 

educação do   campo? 71% das professoras responderam que conhecem 

parcialmente e 29% das professoras responderam que conhecem sim  

 

Arroyo (2004, p. 53 apud ARROYO; CALDART; MOLINA, 2008 p. 67-
86) assevera que: Estamos entendendo por escola do campo aquela 
que trabalha os interesses, a política, a cultura e a economia dos 
diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas 
suas diversas formas de trabalho e de organização, na sua dimensão 
de permanente processo, produzindo valores, conhecimentos e 
tecnologias nas perspectivas do desenvolvimento social e econômico 
igualitário desta população. A identificação política e a inserção 
geográfica na própria realidade cultural do campo são condições 
fundamentais de sua implementação. 
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Gráfico 6.  Formação dos professores da escola municipal vida nova ll em união do 

Norte mato grosso 2018 conhece as atuais políticas de educação do campo? 

 

Fonte: Cunha (2018)  

 

Caso conheça, o que pode dizer sobre esse documento em relação a sua 

pratica na escola? Professores A responderam que o calendário, por exemplo, é de 

acordo com a realidade do lugar por causa das estradas Professores B não 

responderam. Ao observar a resposta dos professores percebe-se que os 

professores trabalham na escola do campo, preconiza as atuais políticas é direita 

social a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, está claro 

tem professores tem o conhecimento das políticas da educação no campo outros 

não tem o conhecimento das políticas educacionais. 
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Gráfico 7. Formação de professores da escola vida nova ll em união do Norte mato 

grosso 2018 conhece as diretrizes curriculares para educação no campo? 

 

Fonte: Cunha (2018)  

 

Ao indagar as professoras se elas conhecem as Diretrizes Curriculares para 

Educação no Campo? 57 % das professoras responderam que parcialmente as 

diretrizes da educação do campo e 29% das professoras responderam que 

conhecem sim as diretrizes da educação no campo e 14 % das professoras 

responderam que não conhecem as diretrizes da educação do campo 

 

A LDB de 1996 reconhece, em sua arte. 3º, 23, 27 e 61, a 
diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, 
possibilitando a definição de diretrizes operacionais para a educação 
rural sem, no entanto, romper com um projeto global de educação 
para o país (BRASIL, 2007, p. 16). 

 

Ao observar a resposta dos professores percebe-se que os professores 

trabalham na escola do campo, educação básica na escola conhece as diretrizes 

curriculares para educação no campo e outro não tem o conhecimento e 

responderam sim ou não. 
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Gráfico 8. Formação dos professores da escola municipal vida nova ll em união do 

Norte mato grosso 2018 conhece as bases ou fundamentos do MEC para as classes 

multisseriada? 

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

Como afirma Veiga (1992, p.16), a pratica pedagógica e um pratica 
social orientada finalidades e conhecimentos inseridos no contexto 
da pratica social. Predominantes nas sociedades. 

 

Ao indagar as professoras se elas conhecem as bases ou fundamentos do 

MEC para as classes multisseriada? 29% das professoras responderam que 

conhecem parcialmente os fundamentos do MEC para as classes Multisseriada e 

57% das professoras responderam que conhecem sim os fundamentos do MEC 

para as classes Multisseriada e 14% das professoras responderam que não 

conhecem os fundamentos do MEC para as classes Multisseriada. 

Trabalha na escola do campo, educação básica na escola conhece a falta de 

conhecimento e as dificuldades na escola no campo a falta de matérias didáticos 

nas salas multisseriada sobre as bases ou fundamentos do MEC fica em sim ou não. 
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Gráfico 9. Formação dos professores da escola municipal vida nova ll em união do 

Norte mato grosso 2018 A escola realizar reuniões encontros, debates ou momentos 

formativos sobre a educação do campo e classes multisseriada? 

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

Ao indagar as professoras se a escola realizar reuniões encontros, debates 

ou momentos formativos sobre a educação do campo e classes multisseriada?86% 

das professoras responderam que sim a escola faz reunião para debater e 14% das 

professoras responderam que parcialmente são feitas reunião para debater. 

Caso sim ou parcialmente, pode mencionar alguns desses momentos neste 

espaço? Professores A responderam que sempre participam da sala do educador e 

outros cursos de formação. Professores B não responderam 

 

Solstad (2005), quanto às pesquisas sobre o desempenho dos 
alunos, cita que, na década de 1970, as pesquisas indicavam pouca 
relação entre o desempenho e o tamanho da escola. Em relação à 
aprendizagem social, estudos da década de 1990 mostraram que, 
em escolas multisseriada, há maior propensão para o 
desenvolvimento da independência e do cooperativismo. 

 

Nesta unidade escolar tem professor especialista em educação no campo? 

Na questão de número 10 ao indagar as professoras se nas unidades escolar   tem 

professor especialista em educação no campo? 100% dos professores responderam 

que não existem. 
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Gráficos 10. Formação dos professores da escola municipal vida nova ll em união 

do Norte mato grosso 2018 para você, quais são as principais dificuldades 

encontradas na escola para ofertas educação do campo?  

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

 Ao indagar as professoras para você, quais são as principais dificuldades 

encontradas na escola para ofertas educação do campo? 86% das professoras 

responderam que os materiais didáticos insuficientes e a estrutura física inadequada 

os recursos públicos insuficientes e 14 % das professoras não responderam. Neste 

sentido, Kinski (2009, p.103) afirma 

 

“Que um dos grandes desafios que os professores brasileiros 
enfrentam está na necessidade de saber lidar pedagogicamente com 
alunos e situações extremas: dos alunos que já possuem 
conhecimentos avançados e acesso pleno às últimas inovações 
tecnológicas aos que se encontram em plena exclusão tecnológica; 
das instituições de ensino equipadas com mais modernas 
tecnologias digitais aos espaços educacionais precários e com 
recursos mínimos para o exercício da função docente. O desafio 
maior, no entanto, ainda se encontra na própria formação profissional 
para enfrentar esses e tantos outros problemas. ” 

 

Quando questionados sobre a formação dos professores da Escola 

Municipal Vida Nova ll em união do Norte Mato Grosso 2018. A escola possui projeto 
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político pedagógico atualizando? 100% dos professores responderam que tem sim 

projeto político pedagógico atualizado. 

Quando indagados sobre a Formação dos professores da escola municipal 

vida nova ll em união do Norte mato grosso 2018 HÁ Quantos tempo tem PPP? 

100% dos professores responderam que o PPP tem 15 anos. 

Quando se perguntou se houve a participação dos docentes, gestores, pais 

e comunidades escolares na construção do PPP? 100% dos professores 

responderam que tem sim a participação na construção do PPP. 

 

Gráfico 11. Formação de professores da Escola Municipal Vida Nova ll no Distrito 

União do Norte 2018 para você, a escola consegue desenvolver um bom trabalho 

pedagógico com os alunos das classes multisseriada? 

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

A educação no campo, que concordemos com Fernandes (1999. p.65) uma 

escola no campo defender os interesses política, a cultura e a economia da 

agricultura e construa conhecimento dessa forma trabalho pedagógico dessa 

população. 

 Ao indagar as professoras para você, os alunos da educação no campo têm 

como ensino equiparando à escola urbana quanto a qualidade do aprendizado? 57% 

das professoras responderam que o ensino da educação se comparado a outra 

educação é uma educação parcialmente, e 29% das professoras responderam que 
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os alunos têm sim uma educação comparada a outra educação e 14 % das 

professoras responderam que os alunos não têm uma educação de qualidade. 

 

Gráfico 12.   Para você, os alunos da educação no campo têm como ensino 

equiparando à escola urbana quanto a qualidade do aprendizado?  

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

Ao indagar as professoras para que citasse, em ordem, até três pontos 

positivos da escola que ensina em relação a educação do campo?  57% das 

professoras responderam que a alimentação é de grande importância parra uma 

educação de qualidade no campo, e 29% das professoras responderam que existem 

um grande empenho dos docentes e a limpeza na escola, e 14 das professoras não 

responderam. 

Caldart (2002, p. 40) demonstra que: A tarefa maior do educador é de 

contribuir na construção de um novo modelo de desenvolvimento e de ampliar o 

espaço do campo, nesse modelo se materializara quanto maior for a capacidade de 

inserir nos debates públicos sobre educação escolar, socializando com conjunto de 

educadores e educandos do campo e da cidade estas reflexões por uma educação 

do campo diferenciada 
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Gráfico 13. Formação de professores da escola municipal vida nova ll em união do 

Norte 2018 os materiais didáticos distribuídos para os alunos e condizente com as 

especificidades do campo? 

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

Ao indagar as professoras se os materiais didáticos distribuídos para os 

alunos e condizente com as especificidades do campo. 43% das professoras 

responderam que sim o material distribuído para os alunos é adequado e 28% das 

professoras responderam que o material é parcialmente e 29% das professoras 

responderam que o material não é adequado. Essa realidade.  

O que reforçará a posição de sujeito do professor em todas as práticas que 

constituem sua tarefa docente, em cujo dia-a-dia ele reescreve o livro didático, 

reafirmando-se, neste gesto, sujeito de sua prática pedagógica e um quase co-

autores do livro. (LAJOLO, 1996). 

Ao questionar sobre quem escolher os livros didáticos da escola? Na 

questão de número 18 ao indagar as professoras quem escolher os livros didáticos 

da escola? 100% dos professores responderam que quem escolhe os livros de 

didático e a secretaria de educação.  

Quando indagados sobre se existem nas instituições pedagógicas livros 

paradidáticos voltados para a educação do campo? 
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 Quando questionados sobre se as professoras se existem nas instituições 

pedagógicas livros paradidáticos voltados para a educação do campo? 100% dos 

professores responderam que não tem livros voltados para a educação do campo.  

Ao indagar as professoras se o processo de nucleação facilitou a educação 

do campo? Ou ainda existem alguns entraves? 71% das professoras responderam 

que parcialmente o processo de nucleação facilitou a educação no campo e 29 % 

das professoras responderam que sim o processo nucleação facilitou sim a 

educação no campo.  

 
“Poderão ser oferecidos em escolas nucleadas, com deslocamento 
extracampo dos alunos” (BRASIL, 2003). Conforme Carvalho et al 
(2010, p. 291) O processo de nucleação nas redes municipais 
reduziu o número de escolas nas comunidades do campo. Isso foi 
revelado pelos participantes nos ciclos de diálogos. Eles lamentavam 
o fato, argumentando que, ao fechar uma escola, a vida das 
comunidades ficava altamente comprometida. Primeiro, porque a 
escola é ainda o único equipamento público na maioria das 
comunidades rurais; segundo, porque o deslocamento das crianças 
para outras comunidades estimulava os pais a abandonarem suas 
propriedades para acompanhar seus filhos e, assim, garantir-lhes a 
escolarização. 

 
Gráfico 14. O processo de nucleação facilitou a educação do campo? Ou ainda 

existem alguns entraves? 

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

Ao indagar as professoras se os pais dos alunos dão apoio ao trabalho da 

escola? 71 % das professoras responderam que não os pais não dão apoio à 
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escola. E 29% das professoras responderam que os pais dão apoio à escola 

parcialmente 

 

A parceria entre a família e a escola é de suma importância para o 
sucesso no desenvolvimento intelectual, moral e na formação do 
indivíduo na faixa etária escolar. Afinal, por que até hoje em pleno 
século XXI a escola reclama da pouca ou insignificante participação 
da família na escola, na vida escolar de seus filhos? Seria uma 
confusão de papéis? Onde estaria escondido o ponto central desse 
dilema que se arrastam anos e anos? (GARCIA, 2006, p. 12) 

 

 

Gráfico 15. Os pais dos alunos dão apoio ao trabalho da escola? 

 

Fonte: Cunha (2018) 

 

Ao serem questionadas sobre citar, em ordem, até três pontos positivos da 

escola que ensina em relação a educação do campo? Justifique 

Prof. A falou assim   uma quadra coberta, matérias didáticos e de apoio, 

outros   cursos profissionalizantes e algo para que a criança tenha outros atrativos e 

vontade de esta na escola.  

Prof. B falou precisa de horta Pátio fechado Ferramentas para trabalho. 

Prof. C falou que precisa de horta. Um lugar coberto para os alunos. 

Ferramentas didáticas 

Prof. D falou assim o transporte escolar Área coberta e pátio cercado 

Técnico vigilância.  
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Prof. E falou assim qualificação do professor. Material didático  

Prof. F falou assim um lugar adequado para lazer Horta Espaço Adequado 

Prof. G falou assim lugar adequado para lazer Horta (verdura na escola). 

Espaço fechado para os alunos. 

Ao indagar as professoras para que citasse, em ordem, até três pontos 

positivos da escola que ensina em relação à educação do campo?  57% das 

professoras responderam que a alimentação é de grande importância parra uma 

educação de qualidade no campo, e 29% das professoras responderam que existem 

um grande empenho dos docentes e a limpeza na escola, e 14 das professoras não 

responderam. 

Segundo Faria Filho (1999, p.117-136.), “os professores e os gestores das 

unidades escolares alimentam, ainda, a ilusão de uma maior participação dos pais 

na escola, que seria resultado de uma ação formativa da escola em relação à 

família”. Por outro lado, a família espera uma abertura maior por parte da escola a 

fim desse contato.  

 

Gráfico 16. Cite em ordem, até três pontos positivos da escola que ensina em 

relação à educação do campo? 

 

Fonte: Cunha (2018)     
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base na pesquisa, pode-se firma que educação no campo, e suas 

formas pedagógicas tendo como finalidade explorar a forma de ensino da escola 

vida nova ll como fator essencial para o desenvolvimento de requisitos necessários a 

formação pedagógica de ensino indivíduo, buscando mostrar como e a metodologia 

da escola com desenvolvimento dos alunos e cognitivo. O objetivo da importância 

através da importância de ensina a educação na escola municipal vida nova ll 

ensinar e no aprender não podemos perceber o e proposta para a metodologia e a 

organização aplicada pelos professores da Educação No/Do Campo e a 

Organização Pedagógica Da Escola Rural Do Município De Peixoto De Azevedo 

Vida Nova II Neste sentido, a problemática que norteou esta pesquisa foi: Como é 

organização da escola rural na Vila Nova II? Quais os problemas e dificuldades 

encontradas pelo professor na escola do campo?  

A hipótese inicial desta pesquisa de que os professores teriam mais de uma 

formação utilizando na transferência do conhecimento da forma pedagógica na 

escola mudar a forma de ensino da aprendizagem dos alunos em si em sala de 

aulas foi alcançada por meio da pesquisa de campo. 

A educação no  campo constituem um exemplo de uma instituição 

alternativa situada no campo brasileiro, em contraposição a escola tradicional. Neste 

tipo de escola há uma diferenciação entre os sistemas adotados por estas 

instituições, no entanto estas se assemelham ao propiciarem a articulação trabalho e 

escola, o que permite que o indivíduo adquire conhecimentos significativos de 

acordo com a sua realidade, tornando assim a aprendizagem ligada a sua vivencia 

do dia a dia. 

Conclui-se por meio deste estudo, que o docente deve buscar se preparar 

para trabalhar neste tipo de ensino, levando conhecimentos aos alunos que seja do 

interesse dos mesmos, pois desta forma os alunos irão vivenciar a sua realidade 

também no espaço escolar e que as instituições  esteja preparada com materiais 

didáticos adequados com a realidade da mesma, visando assim proporcionar um 

ensino de qualidade a esses alunos do campo. 
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APÊNDICE 

 

Questionário aplicado aos professores da escola  

 

Questionário de Pesquisa 

Prezado (a) Professor (a), Meu nome é Abinoan Ferreira Cunha, sou acadêmica do 

Curso de Licenciatura Plena em Letras pela Unifama- União das Faculdades de 

Mato Grosso Curso De Licenciatura Em Letras. Solicito sua colaboração para minha 

pesquisa de conclusão de curso, respondendo ao questionário abaixo. Na pesquisa 

pretendo analisar e compreender o atendimento Educacional na Escola Municipal 

Vida Nova II. 

 O questionário é anônimo, e os dados obtidos serão utilizados apenas para 

fins acadêmicos, portanto sinta-se à vontade para expressar-se livremente.  Sua 

participação é importante! 

 

1) Quanto tempo atua na educação do campo? ______________ 

 

2) Quanto tempo atua nesta escolar? __________________ 

3) Qual a sua formação? ________________________ 

(  )  Médio, qual?_____________________________ 

(  )  Superior, qual?___________________________ 

(    )  Pós-graduado, qual? ________________________ 

4) Trabalha na educação no campo, por? 

(  ) Escolha/opção 

(  ) Lotação/encaminhada pela secretaria municipal 

(  )  Outros 

___________________________________________________________________ 

5) Qual a sua compreensão por educação no campo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Conhece as atuais políticas   de educação do   campo? 

(   ) Sim                (     ) Não                 (   ) Parcialmente 

 



55 
 

 

 Caso conheça, o que dizer sobre esse documento em relação a sua pratica escola? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7) Conhece as diretrizes curriculares para educação no campo? 

(  ) Sim                     (  ) Não                 (  ) Parcialmente 

Caso conheça o que poder dizer sobre esse documento em relação a sua pratica 

escola? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8) Conhece as bases ou fundamentos do MEC para as classes multisseriada? 

(    ) Sim                       (   ) Não              (  )  Parcialmente 

 

9)  A escola realizar reuniões encontros, debates ou momentos formativos sobre 

a educação do campo e classes multisseriada? 

(  ) Sim                        (  ) Não                    (  ) Parcialmente  

 

Caso sim ou parcialmente, poder mencionar alguns desses momentos neste 

espaço? 

 

10) Nesta   unidades   escolar   tem professor especialista em educação no 

Campo? Coloque em prioridade de 1 a8, podendo citar outras no espaço indicado. 

(     ) Sim                   (  ) Não  

Caso positivo, quantos? 

________________________________________________________________          

11) Para você, quais   são as principais dificuldades encontradas na escola para 

ofertas educação do Campo?  Coloque em prioridade de 1 a 8, podendo criar outras 

no espaço indicado. 

(    )  Formação de professores inadequada     (    ) Salários baixos 

(    )  Material didáticos insuficientes 

(    )    Local de difícil acesso 

(   ) Estrutura física inadequada 
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(   )  Recursos públicos insuficientes 

(    )  Alimentação escolar inadequada 

(    )  Outros, citar _________________________________________________ 

 

12) A escola   possui projeto político pedagógico atualizando? 

(   ) Sim                 (   ) Não                       (   )   Parcialmente 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13) Quantos tempo tem PPP? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13) Houve a participação   dos   docentes, gestores, pais e comunidades escolar 

na construção do PPP? 

(   ) Sim                          (    ) Não                  (     ) Parcialmente 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

14) Para você, a escola consegue   desenvolver um bom trabalho pedagógico 

com os alunos das classes multisseriada? 

(    )   Sim                       (     ) Não                    (     )   Parcialmente 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15) Para você, os alunos da educação no capo tem como ensino equiparando à 

escola urbana quanto a qualidade do aprendizado? 

(   ) Sim                          (    ) Não                      (    ) Parcialmente 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

16) O material didático distribuído para os alunos e condizente com as 

especificidades do campo? 
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(     ) Sim                              (   ) Não                    (    ) Parcialmente 

17) Quem escolher os livros didático da escola? 

(   )  Equipe gestora  

(   ) Gestores e educadores    

(   ) Só os professores   

(   )  Secretaria da educação  

 

18) Existem nas instituições pedagógicas livros paradidáticos voltados para a 

educação do campo? 

(  ) Sim                     (   ) Não                      (    )    Parcialmente 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

19) O processo de nucleação facilitou a educação do campo? Ou ainda existem 

alguns entraves? 

(   )   Sim                  (     ) Não                         (     ) Parcialmente 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

20) Os pais dos alunos dão apoio ao trabalho da escola? 

(    ) Sim                        (    ) Não                   (   )  Parcialmente 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

21) Cite, em ordem, até três pontos positivos da escola que ensina em relação a 

educação do campo? Justifique 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

22) Cite, em ordem, até três pontos positivos da escola melhora que ensina em 

relação a educação do campo?  

 



58 
 

ANEXO 

 

Anexo A. Termo de Consentimento da Pesquisa 

 


