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   RESUMO 

 

Este estudo objetiva investigar a democratização da educação do campo a partir de uma 

proposta elaborada pela Organização Não Governamental SERTA. A proposta estudada 

é intitulada de Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 

(PEADS). O estudo fundamenta-se, principalmente, nas elaborações teóricas de 

Boaventura de Sousa Santos, particularmente nos conceitos de democracia participativa 

ou democracia de alta intensidade. Ao tratar a temática, procuramos considerar todos os 

espaços de gestão educacional em que se materializam a gestão e as práticas escolares. 

Nessa perspectiva, analisamos a PEADS como proposta de educação do campo adotada 

por administrações municipais, objetivando apreender como uma proposta advinda de 

uma organização da  sociedade civil vem se construindo na realidade local do município 

de Lagoa do Itaenga, em Pernambuco. Adotamos como abordagem metodológica o 

processo de triangulação de dados e procedimentos,  em que  se inclui o estudo 

etnográfico, por meio do qual buscamos trilhar o caminho da compreensão da realidade 

como real relacional e a análise de conteúdo, como método de análise de texto, falas, 

documentos e discursos apreendidos através de entrevistas, observação participante e 

dados estatísticos. Como campo de investigação, escolhemos a PEADS, através dos 

atores sociais que conhecem, trabalham e trabalharam e com essa proposta, 

particularmente o SERTA, a Secretaria Municipal de Educação, gestores locais, 

professores, coordenadores e formadores. As análises permitem identificar que vem se 

materializando a democratização do acesso e sendo garantida a permanência dos alunos 

nas escolas. Entretanto, no que se refere à democratização da gestão e da escola, foram 

identificadas algumas práticas participativas, na medida em que os pais começaram a 

valorizar mais a escola e a freqüentá-la, os alunos a se envolverem mais, e as ações 

acontecerem de forma articulada, mas a autoridade partilhada não foi detectada na nossa 

pesquisa. Dessa forma, a implantação da PEADS, na medida em que não propiciou uma 

participação nas decisões em relação à educação do campo no município, distancia-se 

do que é denominado por Santos de “democracia participativa” ou “democracia de alta 

intensidade”.    

Palavras-chave: Educação do campo; Participação; Gestão democrática; Sociedade 

civil; Democracia. 

 



 

                                          ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the democratization of field education from a proposal 

prepared by the non-governmental organization SERTA. The proposed study is entitled 

Proposal of Educational Support to Sustainable Development (PEADS). The study is 

mainly based in theoretical elaborations of Boaventura de Sousa Santos, particularly in 

the concepts of participatory democracy or democracy of high intensity. In addressing 

the topic, we tried to consider all areas of educational administration where school 

management and practices take place. From this perspective, we analyze PEADS as a 

proposal for the field education adopted by the municipal authorities, aiming to 

understand how a proposal from an organization of civil society has been building in 

Lagoa de Itaenga, Pernambuco. We adopted as a methodological approach the 

ethnographic study, through which we sought along the path of understanding of reality 

as real relational, and analysis of content, as a method of analysis of text, speech, 

documents and speeches, collected from statistic data, interviews and observation. As a 

field of research, we chose the PEADS, through social actors who know, have worked 

and still work with that proposal, particularly the SERTA, the Municipal Secretary of 

Education, local administrators, teachers, coordinators and trainers in the municipalities 

of Lagoa de Itaenga, Vicência, Orobó, Pombos (in Pernambuco), and how this is being 

implemented in two rural schools in Lagoa de Itaenga. The analyses allow to emphasize 

that it’s been occurring the democratization of access and guaranteed the permanence of 

students in schools. Meanwhile, regarding the democratization of the school 

management, it has been identified some participatory practices, to the extent that 

parents began to exploit the school, students become more involved with the school, and 

the actions happen in an articulated way, but the sharing of powers was not detected in 

our survey. Thus, the implementation of PEADS, as not providing for participation in 

decisions regarding the education of the field in the municipality, shows a distance from 

what is called by Santos of "participatory democracy" or "democracy of high intensity." 

 

Keywords: Education of the field; Participation; democratic management, civil society; 

Democracy. 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette recherche a pour but enquêter la démocratisation de l'éducation rurale à partir 

d'une proposition élaborée par l'Organisation Non gouvernementale SERTA. La 

proposition étudiée est intitulée de Proposition d'Aide au Développement Soutenable 

(PEADS). L'étude s’est basée, principalement, sur les élaborations théoriques de 

Boaventura de Sousa Santos, particulièrement sur les concepts de démocratie 

participative ou de démocratie de haute intensité. Nous cherchons à considérer tous les 

espaces de gestion éducationnelle où se matérialisent la gestion et les pratiques 

scolaires. Dans cette perspective, nous analysons PEADS comme une proposition 

d'éducation rurale adoptée par les administrations municipales, en objectivant saisir 

comme une proposition arrivée de la société civile se construit dans une réalité locale 

comme de la municipalité de Lagoa de Itaenga au Pernambouc. Nous adoptons, comme 

abordage méthodologique, le processus de triangulation de données et procédures y 

inclut l'étude ethnographique auquel nous cherchons le chemin de la compréhension de 

la réalité comme réal relationnel, et l'analyse de contenu, comme une méthode d'analyse 

de texte, paroles, documents et discours appris à travers des interviews, d’une 

observations participative et des données statistiques.  Comme champ de recherche, 

nous choisissons PEADS, parmi les acteurs sociaux qui connaissent ou travaillent et ont 

travaillé avec cette proposition, particulièrement SERTA, Secrétariat Municipale 

d'Éducation, directeurs locaux, enseignants, coordinateurs et formateurs.  Les analyses 

permettent d’identifier que la démocratisation de l’accès devient réelle et que la 

permanence des élèves à l’école est garantie. 

Cependant, à propos de la démocratisation de la gestion et de l’école, quelques pratiques 

participatives ont été identifiées dans la mesure où les parents ont commencé à valoriser 

plus l'école et à la fréquenter, les élèves se sont plus concernés avec elle. Les actions s’y 

articulent, mais l’autorité partagée n’a pas été détectée dans notre recherche. De cette 

forme, l'implantation de PEADS, dans la mesure où n'a pas rendu propice une 

participation dans les décisions concernant l'éducation rurale dans la ville, s'éloigne de 

la définition de Santos de « démocratie participative » ou de « démocratie de haute 

intensité ». 

Mots clés:Éducation Rurale; Participation; Gestion démocratique; Société civil ; 

Démocratie. 
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Digo: o real não está na saída nem na chegada:  
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. 

 
João Guimarães Rosa, 

Grande Sertão: Veredas 
 

 

A realidade brasileira vem apresentando, historicamente, fortes desigualdades 

econômicas e sociais, principalmente nas áreas rurais. A situação do campo e as lutas 

que ali vêm acontecendo têm sido objeto de estudos que dão destaque à enorme 

violência de que são vítimas os trabalhadores rurais e demais povos do campo1. 

Trabalhadores assassinados, famílias expulsas violentamente, casas e roças incendiadas 

acompanham denúncias das igrejas e sindicatos (MARTINS, 1989, p.12). Essas 

desigualdades, inclusive as educativas e escolares, demonstram que há uma dívida 

histórica, e também uma dívida de conhecimento dessa dívida histórica. Dessa forma, 

torna-se necessário “pesquisar como estas desigualdades marcam profundamente a 

construção ou a não-construção do sistema educativo, de políticas educativas, de 

garantias de direitos, especificamente do direito à educação. Marcam a própria 

escolarização e a escola” (ARROYO, 2006, p.104). 

Conhecer a nova dinâmica do campo é fundamental, no intuito de perceber se 

esses movimentos e essa dinâmica estariam superando ou acentuando essas 

desigualdades. No caso da educação, em que medida essa dinâmica, esses movimentos 

estão pressionando para mudar o sistema educativo, as políticas educativas, a escola e 

os educadores. Neste sentido, Arroyo (2006, p.106) destaca que “os movimentos do 

campo poderão contribuir para dinamizar a escola”, tendo em vista que “trazem a idéia 

de direitos. Colocam a educação no campo dos direitos”. 

A educação do campo vem se constituindo, nos últimos dez anos, em uma área 

de interesse para as pesquisas acadêmicas. Os temas pesquisados variam desde questões 

pedagógicas em escolas públicas à educação veiculada pelo MST, CUT, à pedagogia da 

alternância e a problemas relativos aos sistemas municipais de educação. Entre essas 

                                                
1 O documento preparatório da primeira Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo 
(FERNANDES & CALDART, 2004, p. 25) define povos do campo como o conjunto dos trabalhadores e 
das trabalhadoras do campo, sejam camponeses, agricultores, criadores, extrativistas, pescadores, 
ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, seringueiros, indígenas, posseiros, arrendatários, meeiros, 
trabalhadores assalariados e suas famílias, vinculados à vida e ao trabalho no meio rural.  
 



pesquisas, encontram-se algumas que têm demonstrado o descaso do Estado com a 

educação do campo.  

Leite (1999), em pesquisa realizada sobre um balanço histórico da educação 

rural no Brasil, mostra o aspecto marginal desse processo escolar e o desinteresse do 

Estado em promover uma política educacional adequada ao homem do campo. Neste 

mesmo sentido, a pesquisa de Pereira (2007), objetivando levantar indicadores para 

subsidiar a formulação de políticas públicas no ensino fundamental, em escolas do 

campo, em municípios paraenses,  aponta para a precariedade da estrutura física das 

escolas, do transporte escolar, a insuficiente e irregular distribuição da merenda, a 

ausência de material didático específico à realidade rural, a multiplicidade de funções 

desempenhadas pelos professores e a rotatividade destes, não criando uma identidade 

com a escola e a comunidade, o desinteresse pela formação de professores para 

trabalharem em escolas multisseriadas e a ausência de um monitoramento  sistemático 

em relação ao trabalho dos professores. 

Peripolli (2004) também identifica o descaso do Estado em relação à educação 

do campo em escolas de assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), no município de Sinop, no Mato Grosso. Nesta mesma direção vai a 

pesquisa de Gritti (2007), realizada em Erechim, no Rio Grande do Sul, em uma escola 

técnica agrícola estadual, a qual identifica o distanciamento do Estado em relação ao 

financiamento da educação do campo na formação do técnico agrícola. 

Constata-se na produção recente das pesquisas em educação do campo uma 

lacuna quanto a trabalhos dedicados a explorar  a ampliação dos espaços de gestão dessa 

educação no âmbito da sociedade civil e da sua democratização. Neste sentido, visando 

preencher em parte essa lacuna e contribuir para o debate, assim como contribuir 

também para a construção de políticas públicas de educação do campo, propomos este 

trabalho, o qual consiste em um estudo sobre a democratização da educação do campo 

no município de Lagoa do Itaenga, em Pernambuco. A educação do campo nesse 

município é desenvolvida a partir de uma proposta originada da Organização Não 

Governamental (ONG) Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA), denominada: 

Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (PEADS). 

A educação do campo é uma realidade recente no Brasil e surge em 

contraposição à educação rural, a qual tem uma forte ligação com a classe dos grandes 

proprietários rurais. Advinda da organização dos movimentos sociais e dos povos do 

campo organizados, a educação do campo é uma forma de reconhecimento dos direitos 



das pessoas que vivem no campo e busca interrogar a sociedade, o Estado e suas 

políticas, o sistema educacional, a escola, o currículo, a formação e a prática docente, os 

dirigentes estaduais e municipais de educação e os centros de formação de educadores e 

educadoras do campo. 

A partir da organização dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, no âmbito 

da luta por políticas públicas, houve uma conquista importante, que foi a aprovação das 

“Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo” (Conselho 

Nacional de Educação: Parecer nº 36/2001 e Resolução no. 1/2002), as quais 

incorporaram reivindicações dos movimentos sociais e sociedade civil. Nessas 

diretrizes, o campo é considerado como “um campo de possibilidades que dinamizam a 

ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e 

com as realizações da sociedade humana” (BRASIL, 2001, p.1). 

A luta por uma educação do campo de qualidade e que contemple os interesses e 

aspirações dos povos do campo tem se colocado como uma bandeira dos movimentos 

sociais organizados, particularmente aqueles militantes na questão agrária. Para tanto, 

foi criado um movimento, “Articulação Nacional Por uma Educação do Campo” 

(CALDART, 2004, p.1), formado por esses movimentos, organizações não 

governamentais, representantes das universidades e de órgãos públicos. Essa 

Articulação Nacional destaca a importância da educação como parte de um projeto de 

emancipação social e política que fortaleça a cultura e os valores das comunidades 

campesinas e que seja vinculada ao seu projeto de desenvolvimento auto-sustentável.  

Nesta conjuntura, as organizações não governamentais vêm se insurgindo desde 

os anos 1970 e 1980 como apoio aos movimentos sociais (GOHN, 2005), e 

relacionavam-se com alguns setores progressistas de instituições religiosas contribuindo 

para construir um campo democrático popular. Os anos 1990 e as mudanças no contexto 

político trouxeram novas perspectivas para a ação das ONGs, com reflexos sobre os 

processos de construção de suas propostas de ação. A reforma do Estado e a revisão de 

seu papel na implementação de políticas públicas conduziram os governos a buscar 

parcerias com a sociedade civil para a condução de diversos projetos. As ONGs foram 

estimuladas a cooperar em ações conjuntas, de diversos tipos e objetivos no contexto de 

crescente interação com a gestão pública de políticas sociais (GOHN, 2005; LANDIM, 

1998; FERNANDES & CARNEIRO, 1994). Este processo de aproximação entre as 

ONGs e o poder público culminou, no final da década de 90, na criação das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público-(OSCIP) (ABONG, 2005).   



Diante das transferências de responsabilidades dos governos centrais aos 

governos municipais e da falta de estrutura local para a execução de ações, alguns 

governos municipais passaram a contratar os serviços de ONGs e delegaram aos 

movimentos sociais determinados serviços. Assim, tanto as ONGs quanto os 

movimentos sociais passaram a assumir a gestão pública como um tema diretamente 

vinculado a sua atuação, rompendo com a tradicional postura anti-Estado 

(REILLY,1994). 

As Organizações Não Governamentais, no campo da educação, surgem nos anos 

1960 e 1970, constituídas por pessoas vinculadas a setores progressistas da Igreja, aos 

partidos políticos e às Universidades, tendo como objetivo o trabalho social junto aos 

setores mais pobres da população brasileira. Neste sentido, a prática educativa se 

baseava, ao mesmo tempo, em uma prática de organização e mobilização da sociedade, 

constituindo-se em um trabalho militante. Os processos educativos sofreram grande 

influência das idéias de Paulo Freire e, em 1980, passam por mudanças e levantam a 

bandeira de construção de um ensino público de qualidade para a maioria da população 

(HADDAD, 2002; GOHN, 2005). 

Nessa conjuntura é criada, em 1989, a ONG SERTA, proponente da PEADS, 

como uma proposta de educação do campo para ser implementada em articulação com 

os municípios. O município de Lagoa do Itaenga, localizado na Zona da Mata de 

Pernambuco, vem desenvolvendo essa proposta desde o ano de 2002. Essa vinculação 

da Proposta de educação do campo deste município com a sociedade civil, através dessa 

ONG, suscita indagações que se tornaram nosso interesse de pesquisa, no sentido de 

entender e analisar como  uma proposta surgida no âmbito da sociedade civil pode 

favorecer uma maior democratização da educação do campo no espaço municipal. 

Nosso interesse de pesquisa  apóia-se na compreensão de Chanial (2004, p.67 e 68) de 

que a sociedade civil  contemporânea é “uma sociedade cívica e solidária em busca de 

uma democracia duradoura que a exprima”. Dessa forma, coloca a importância do papel 

da sociedade civil na “democratização das instituições políticas e de uma domesticação 

da racionalidade – ou irracionalidade – mercantil” e de que “não se deve idealizá-la, 

nem considerá-la plenamente independente do Estado”. 

Partimos do pressuposto de que essa Proposta, tendo em vista ser oriunda da 

sociedade civil, pautada, assim, em uma lógica que se diferencia da lógica das propostas 

advindas do espaço público estatal, poderia contribuir para a democratização da 

educação do campo no sentido de construção de políticas públicas mais democráticas e 



que possibilitassem a melhoria da qualidade da educação e da qualidade de vida dos 

alunos, das suas famílias e comunidades do campo. Buscamos apreender como se 

efetivaram as relações entre as instâncias governamentais e a sociedade civil na 

implementação da PEADS, a partir das forças sociais e condicionantes locais, adotando 

como perspectiva as concepções não hegemônicas de democracia (SANTOS & 

AVRITZER, 2002). Analisamos a concepção da proposta e o seu formato de 

implementação, sua contribuição ao processo de criação de uma política de educação do 

campo no âmbito municipal e as relações estabelecidas, principalmente no sentido de 

práticas democratizantes, no que diz respeito à construção dessa política no espaço 

local. 

Para se compreender a questão da democratização da educação em Lagoa do 

Itaenga, necessário se faz compreender que nem o Estado, nem a sociedade civil, 

separadamente, podem conseguir a implementação de uma política que possibilite uma 

“democracia redistributiva”. Para isso, tanto o Estado como a sociedade civil precisam 

ser transformados no sentido da democratização, ou seja, é preciso “redemocratizar o 

Estado e redemocratizar a sociedade civil” (SANTOS, 1999 a, p. 264; 1999b).  

Interessou-nos, portanto, abordar o objeto de investigação a partir de 

formulações teóricas de Santos, particularmente porque esse autor destaca  “o princípio 

da comunidade” como fundamental para o processo de democratização de uma política 

pública. Este princípio considera a solidariedade (dimensão ética), a participação 

(dimensão política) e a racionalidade estético-expressiva (o prazer, a autoria e a 

artefactualidade discursiva) como seus elementos constitutivos (SANTOS, 2004, p. 6). 

Procuramos, também, levar em conta que, para a construção e reconstrução dessas 

políticas, o caráter local e o caráter argumentativo são inseparáveis e esse 

conhecimento é discursivo, residindo aí a sua proximidade com a racionalidade 

estético-expressiva, ”contra a racionalidade cognitivo-instrumental e performativo-

utilitária da ciência moderna” (VASCONCELOS, 2002, p.38). 

Essa discussão chama a nossa atenção para o fato de que, em face da crise dos 

modelos societais imperantes e de regulação do Estado, as teorias sociais pautadas nas 

abordagens dos clássicos da sociologia não estão conseguindo apreender as mudanças 

do real. Neste quadro, novos atores sociais começam a redesenhar as relações sociais, 

criando um outro espaço de regulação, que tem a ver com os espaços locais 

comunitários e com o protagonismo de determinadas instituições da sociedade civil. 

Entre esses atores estão as organizações não-governamentais, que compõem o terceiro 



setor emancipatório, distinto do terceiro setor preconizado pelo projeto neoliberal. 

Como sabemos, no projeto neoliberal, o terceiro setor assume a implementação de 

políticas sociais através de uma transferência de responsabilidade do Estado para os 

próprios indivíduos, que passa a atendê-los por meio de atividades de ajudas mútuas, 

voluntárias, beneméritas (MONTANO, 2002). 

De modo diferenciado, o terceiro setor emancipatório, no contexto teórico aqui 

adotado, é aquele que vem se responsabilizando por políticas sociais em parceria com 

os governos locais e a partir de compromissos com uma proposta de combate às 

desigualdades, de aceitação das diferenças e de construção de uma nova ordem social. 

É assim que se forja  um novo modelo de espaço público. 

Neste sentido, esta investigação procurou respostas para as seguintes questões:  

1) Na medida em que a Proposta de Educação do Campo em Lagoa do Itaenga foi 

originada de uma organização da  sociedade civil e vem sendo implementada pelo 

município,  quais os impactos que a  mesma provoca no  município  na perspectiva da 

democratização da educação do campo? 

2) Como a Proposta de Educação do Campo em Lagoa do Itaenga vem contribuindo: a) 

para a sua democratização, possibilitando a ampliação do acesso e permanência na 

escola;  b) para a democratização da gestão na perspectiva  da criação de políticas e 

práticas de decisões coletivas ? 

O interesse que tivemos em investigar essa questão advém das inquietações 

quanto à  temática, surgidas por ocasião da nossa inserção em trabalhos, ao longo de 

vários anos, na área de elaboração e gestão de políticas públicas, sobretudo as políticas 

educacionais. São inquietações advindas da nossa trajetória profissional em instituições 

públicas e programas governamentais, especialmente no que se refere aos processos 

democráticos no trato dessas políticas e ao alcance de seus resultados pelos atores sociais 

locais.  

Compreendemos que o processo de definição, implementação e avaliação das 

políticas educacionais, numa perspectiva de uma democracia participativa e da 

cidadania democrática é extremamente complexo e contraditório e, portanto, requer 

estudos e pesquisas com novos quadros conceituais, que permitam desvendar 

alternativas não hegemônicas, mas possíveis, de construção de uma educação inclusiva. 

Assim, buscamos desenvolver esta Tese em que o objeto é analisar como as políticas 

educacionais, construídas a partir da sociedade civil (ONG) e de experiências locais, 

podem possibilitar a democratização da educação para os povos do campo.  



A construção da pesquisa 

Adotamos na presente pesquisa a abordagem metodológica etnográfica, através 

da qual buscamos trilhar o caminho que possibilitasse colocar a realidade mais próxima 

da teoria. Utilizamos também a análise de conteúdo como método de análise dos dados, 

de modo a produzir “inferências de um texto focal para seu contexto social de maneira 

objetivada” (BAUER, 2005, p.191).  

A etnografia é uma perspectiva de pesquisa tradicionalmente usada pelos 

antropólogos para estudar a cultura de um grupo social. No caso da utilização da 

etnografia no campo da educação, o que se tem feito é uma adaptação, não se 

realizando, de fato, a etnografia no seu sentido estrito, mas estudos etnográficos, 

conforme denomina André (2005). Quando os pesquisadores educacionais recorreram à 

abordagem etnográfica, eles procuravam uma forma de retratar o que se passa no dia–a-

dia, ou seja, buscavam revelar a complexa rede de interações que constitui a experiência 

escolar diária. O objetivo principal desses trabalhos é a compreensão da realidade 

escolar, para, numa etapa posterior, agir sobre ela, modificando-a. 

Neste sentido, Rockwell (1986) coloca que o estudo etnográfico deve levar em 

conta o contexto social que existe além da escola e da comunidade. Para isso a 

perspectiva teórica deve incorporar uma teoria social que reconheça os processos 

educacionais como parte integrante de formações sociais historicamente determinadas, 

ou seja, a abordagem do fenômeno deve ser feita sempre como “parte de uma totalidade 

maior que o determina, em alguma medida, e com o qual mantém determinadas formas 

de relacionamento” (ROCKWELL, 1986, p. 47). 

A abordagem etnográfica pode oferecer várias contribuições para a pesquisa 

educacional e, entre essas, André (2008, p. 3) destaca o deslocamento do foco de 

atenção das partes para o todo e dos elementos isolados para a sua inter-relação, além da 

atitude aberta e flexível que deve manter o pesquisador durante a coleta e a análise dos 

dados, o que lhe permite detectar ângulos novos do problema estudado. Entretanto, 

recomenda André (2005, p. 25), é necessário atender ao princípio básico da etnografia, 

que é a “relativização”, a qual consiste, segundo Dauster (1989, p.11), no 

“descentramento da sociedade do observador, colocando o eixo de referência no 

universo investigado”. É o que os antropólogos denominam de “estranhamento” – um 

esforço deliberado de distanciamento da situação investigada para tentar apreender os 



modos de pensar, sentir, agir, os valores, as crenças, os costumes, as práticas e 

produções culturais dos sujeitos ou grupos estudados (ANDRÉ, 2005, p. 26). 

Outras características importantes da pesquisa etnográfica é a observação 

participante e a descrição que estão estreitamente relacionadas ao trabalho de campo. A 

observação participante é a que admite um processo de interações sociais intensas entre 

o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, em que ambos são afetados (ANDRÉ, 2005; 

LAPASSADE, 2005). No decurso desse processo, dados são sistematicamente 

coletados, os observadores mergulham pessoalmente na ‘vida’ das pessoas e 

compartilham suas experiências (LAPASSADE, 2005 p.69). Neste sentido, André 

(2005, p.26) chama a tenção para uma atitude de “constante vigilância”, por parte do 

pesquisador, para não impor seus pontos de vista, crenças e preconceitos. A descrição, 

segundo Geertz (1978, p.20), deve ser considerada de forma “densa”, ou seja, ao 

considerar a multiplicidade e estruturas sociais complexas é preciso que o pesquisador 

não se detenha na descrição objetiva das complexidades, mas das percepções 

particulares dos atores.  

O estudo etnográfico adotado neste trabalho nos permitiu apreender, através do 

contato direto e prolongado – durante cerca de dois anos – com a situação pesquisada, 

dados substanciais para o nosso objeto de estudo. Por meio da observação participante e 

de entrevistas foi possível documentar a implementação da Educação do Campo em 

Lagoa do Itaenga, do ponto de vista da sua democratização, através da PEADS 

(Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável), no âmbito do 

sistema de educação municipal e do cotidiano da escola, considerando que o nosso 

objetivo foi o de estudar essa implementação em todos os espaços e instâncias 

educacionais. Dessa forma foi possível adentrarmos na experiência vivenciada de 

educação do campo do município e de seus atores sociais, nas suas principais fases, em 

que foi estabelecido um processo interativo com os sujeitos da pesquisa. Entretanto 

procuramos manter o distanciamento requerido em um trabalho científico, para evitar 

distorções nos resultados do trabalho.  

Quanto à análise de conteúdo adotada neste trabalho, ela significa mais que um 

procedimento técnico e se insere em uma histórica busca teórica e prática no campo das 

investigações sociais (MINAYO, 1998). Neste sentido, Bardin conceitua a análise de 

conteúdo como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 



das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 
1977, p.42). 
 

Ao adotarmos a análise de conteúdo, pretendemos que procedimentos 

sistemáticos e objetivos, mas não aprisionados pela formalidade estatística, pudessem 

criar uma nova informação, fundamentada nos materiais pesquisados, em consonância 

com a teoria e seus objetivos da pesquisa (BAUER, 2005). A intenção de utilizar a 

análise de conteúdo dos textos não é levantar a ocorrência de palavras, mas trazer à tona 

os temas recorrentes na discussão relativa à democratização da educação e à educação 

do campo. Dessa forma foi possível tratar diversos e diferentes materiais textuais 

(documentos públicos, entrevistas e anotações da observação participante), através dos 

quais foi possível revelar os elementos presentes na realidade empírica, como se 

articulam entre si e sob que condições isso de realiza.  

O objeto empírico da presente investigação é a Proposta de Educação do Campo 

de Lagoa do Itaenga, a PEADS (Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável). Como investigar se a experiência em estudo se volta para o rompimento 

do paradigma hegemônico de democracia na perspectiva da construção de políticas 

educacionais democráticas e que contribuam para a emancipação social? Partir da 

experiência educacional existente e analisá-la, torná-la presente e identificar se a sua 

construção está baseada no princípio da comunidade, com as suas dimensões da 

solidariedade e da participação, faz parte desta investigação. 

Assim, procuramos, a partir das perspectivas teórico-metodológicas adotadas 

nesta tese, buscar o sentido, a compreensão das ações dos atores sociais. 

Compreendemos o processo de pesquisa como um processo de negociação, em que os 

pesquisadores e as relações de poder são partes integrantes desse processo e, para essa 

negociação, não se fez  necessário utilizar critérios pré-estabelecidos (BRITO E 

LEONARDOS, 2002). Como deixar ver os acontecimentos, as mutações, as inovações, 

etc. para além dos a priori legitimadores, indicativos, normativos do ser do mundo e do 

dever ser do estar social? (DORNELES, 2003). Dessa forma, buscamos desenvolver 

uma investigação objetivando entender as especificidades, o que a PEADS preconiza, 

mas, principalmente, o que os atores sociais constroem na realidade social, as práticas 

vivenciadas e a sua autonomia.  

Assim, é importante apreender a experiência que se propõe estudar sob vários 

ângulos. Como procedimentos metodológicos, é necessário reduzir o distanciamento 



entre a “ordem do fazer” e a “ordem do dizer sobre o fazer”. Para isso, é fundamental 

aprofundar o conhecimento do objeto, elaborar as perguntas apropriadas e escolher os 

procedimentos e o local adequados para a realização da observação participante  e das 

entrevistas. 

A nossa pretensão foi realizar a investigação com atores sociais que conhecem, 

trabalharam e trabalham na PEADS, como o MEC, o MDA, o Serta, em municípios que 

desenvolveram a proposta, como Vicência e Orobó, e municípios que a vêm 

desenvolvendo, como Pombos e Lagoa do Itaenga, no sentido de conhecer de forma 

mais ampla e compreensiva a PEADS. Para apreender a construção da proposta no 

cotidiano, utilizamos como campo de pesquisa o município de Lagoa do Itaenga, em 

Pernambuco, onde se realizou a parceria entre esse município e o SERTA. Essa ONG 

trabalha com um conjunto de municípios, mas optamos para trabalhar com este porque é 

nele que a PEADS já vem sendo construída há mais tempo, inclusive em mais de uma 

administração municipal, o que poderá nos possibilitar uma melhor compreensão do 

desenvolvimento da proposta educacional. Ao lado disso, esse município foi o que 

apresentou uma melhoria no Índice de Desenvolvimento Humano, dada, conforme 

constatado pelo PNUD, pela melhoria do índice educacional2. Outro indicador, que 

também consideramos importante para essa escolha, foi o tamanho da população, pois 

Lagoa do Itaenga é um dos municípios que detém um menor contingente populacional 

(cerca de 20 mil habitantes) do Estado de Pernambuco, o que, ao lado das suas 

características culturais, o faz, teoricamente, ser compreendido  no contingente de 

municípios considerados rurais, sendo, portanto, um espaço de nosso maior interesse 

profissional em pesquisar, até pelo que se propõe a PEADS. 

O referencial empírico para este trabalho é formado de quatro fontes diferentes que 

se complementam:  

1) documentos: produzidos pelo SERTA, como a proposta da PEADS, relatórios, 

proposta de capacitação, documentos para estudo-texto, fichas pedagógicas, 

sistematização da experiência da PEADS na Bacia do Goitá; legislação; Programas, 

pesquisas e relatórios governamentais e de entidades da sociedade civil;  

2)  dados estatísticos do PNUD/IDH-1991/2000, IBGE/INEP/2001/2006, INCRA, 

SEDUC/PE/2006, e Secretaria de Educação de Lagoa do Itaenga-2001/2006.   

                                                
2 PNUD/IPEA/FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil-1991-2000. 



3) entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos diretamente envolvidos com a 

PEADS,  no trabalho do SERTA, dos municípios de Vicência, Orobó, Pombos e 

Lagoa do Itaenga, da SECAD/ MEC e do Projeto Dom Helder Camara/MDA; e  

4) observação participante nas capacitações em Lagoa do Itaenga e no Centro de 

Formação do Serta  em Ibimirim-PE, nas devoluções da Pesquisa da PEADS e em 

duas escolas localizadas na área rural de Lagoa do Itaenga. 

Ao combinarmos metodologias diversas para o estudo de uma realidade complexa e 

dinâmica, adotamos a “triangulação de métodos” na sua condução. O conceito de 

“triangulação”, segundo Minayo (2005, p.10), vem do interacionismo simbólico. Esta 

autora busca apreender o seu significado a partir do que elabora Denzin (1979): 

triangulação significa a combinação e o cruzamento de múltiplos pontos de vista; a 

tarefa conjunta de pesquisadores com formação diferenciada; a visão de vários 

informantes e o emprego de uma variedade de técnicas de coleta de dados que 

acompanha o trabalho de investigação. Segundo Brito & Leonardos (2002, p. 13), na 

“triangulação” não há um único método, um único meio de se chegar aos resultados. 

Os documentos constituem registros fundamentais para a pesquisa, pois são de 

domínio público e retratam as intenções institucionais assumidas e os agrupamentos e 

coletivos que vão se forjando no cotidiano. Esses documentos, segundo Spink (2004), 

são produtos sociais tornados públicos, cuja intersubjetividade é produto da interação 

com outro desconhecido, e eles põem à disposição, simultaneamente, traços de ação 

social e a própria ação social. 

A entrevista foi um dos instrumentos de pesquisa que adotamos, porque é através da 

entrevista que se trava um processo de interação social entre o entrevistador e o 

entrevistado, objetivando apreender o discurso deste último, “não como meio de captar 

uma realidade social assumida que permanece sob o discurso, seja sociológica ou 

psicológica, mas buscar no discurso, o movimento, o sentido” (PINHEIRO, 2004, 

p.185).  Buscamos perceber nas entrevistas as ações não como conseqüência de 

processos ou atitudes mentais, mas compreender como as noções mentalizadas são 

construídas e usadas como práticas discursivas, que são, segundo Spink (2004), 

atividades cognitivas quando referidas ao conhecimento social entendido como 

construção social. 



As entrevistas, num total de 65 (sessenta e cinco) foram realizadas com os seguintes 

sujeitos: o coordenador e formadores do SERTA, Prefeito, ex-Prefeito, secretários e ex-

secretários municipais de educação, coordenadores, vice-coordenadores e ex-

coordenadores de educação do campo, gerentes e técnicos das Secretarias de Educação 

Municipal, Secretário Municipal de Agricultura, Presidente e conselheira do Conselho 

Municipal de Educacional (CME) e do Conselho Tutelar, gestores e técnicos do MEC, 

gestores e técnicos do MDA, professores das escolas do campo e pais  (ANEXOS A, 

B,C, D, E e F). As informações junto aos alunos foram apreendidas através de 

15(quinze) depoimentos escritos por eles(ANEXOS G e H).  

A escolha pelo procedimento de observação participante foi devido ao fato de que 

proporciona uma grande aproximação com a realidade. Tendo em vista que o trabalho 

do Serta ainda estava se realizando nos municípios, inclusive naquele escolhido para 

este trabalho, a observação possibilitaria um acompanhamento mais próximo e 

apropriado do desenvolvimento da PEADS. A observação participante, na medida em 

que permitiu um contato direto com o fenômeno pesquisado, ensejou a apreensão das 

ações dos atores em seu contexto natural. Ela foi realizada em reuniões de trabalho com 

gestores e professores, em formação continuada, nas devoluções e em eventos nas 

escolas.  

        O município de Lagoa do Itaenga, onde se realizou a pesquisa, está localizado na 

Mesorregião Mata e na Microrregião Mata Setentrional do Estado de Pernambuco, 

limitando-se a norte com Carpina e Lagoa do Carro, a sul com Glória do Goitá, a leste 

com Paudalho, e a oeste com Feira Nova e Limoeiro. Foi criado em 20 de dezembro de 

1963, através da Lei Estadual nº 4966, desmembrado do município de Paudalho, e é 

formado pelo distrito-sede e pelos povoados de Camboa e Usina Petribú. Segundo 

dados da Fundação de Desenvolvimento de Pernambuco (FIDEM), em 2006, o 

município era governado por um Prefeito do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) e estava apoiando os candidatos do PFL para a reeleição de 

Governador de Pernambuco, bem como deputados desse partido e do PSDB. 

De acordo com o Censo demográfico do ano de 2000, do IBGE, a população 

residente total é de 20.172 habitantes, sendo 15.645 (76,1%) na zona urbana e 4.827 

(23,9%) na zona rural. Os habitantes do sexo masculino somam 10.083 (50,0%) e são 

em número equivalente aos do sexo feminino – 10.089 (50,0%) –, com uma área de 

61,7 km2 e uma densidade demográfica de 326,9 hab/km2.  



Os setores de atividades econômicas formais, segundo o Censo Demográfico 

(2000), são: indústria de transformação, gerando 2.726 empregos em 06 

estabelecimentos; administração pública, que é a segunda atividade a empregar mais 

pessoas (595 empregos); comércio, com 35 empregos em 14 estabelecimentos; 

agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, com 34 em 10 estabelecimentos; e 

serviços, com 09 empregos em 05 estabelecimentos. Os principais produtos 

agropecuários são a cana-de–açúcar, banana, batata doce, maracujá e culturas de 

subsistência, como feijão e mandioca. A produção de cana de açúcar se destaca no 

município, responsável por 40% da produção da Região Setentrional da Mesorregião da 

Mata Pernambucana, segundo diagnóstico realizado pelo Programa de Desenvolvimento 

Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco (PROMATA), sobre o município de 

Lagoa do Itaenga3.  

O diagnóstico do PROMATA identificou potencialidades no município e entre 

elas destacam-se: a existência de uma política municipal de educação, o SERTA, com o 

trabalho que vem sendo desenvolvido no município com a PEADS, junto às escolas 

rurais e à comunidade, com os Agentes de Desenvolvimento Local (ADLs) e a 

agricultura orgânica, que é fruto do trabalho do SERTA. Em relação aos problemas 

existentes no município, foram mencionados: analfabetismo; terra insuficiente para o 

plantio; desorganização dos produtores para a comercialização; assistência técnica 

precária e insuficiente atendimento à saúde e saneamento (PROMATA/Diagnóstico 

municipal/2006; IBGE/Censo demográfico/ 2000; INCRA/Censo Agropecuário/1998). 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil do 

PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro (2000), o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de Lagoa do Itaenga é de 0,638, situando-se numa posição média, 

mas, no conjunto dos municípios do Estado de Pernambuco, ocupa a 64ª posição e, no 

Brasil, a 3576ª.O índice de esperança de vida (IDHM-L) é de 0,713, o índice de 

educação (IDHM-E) é  de 0,690, o índice de PIB (IDHM-R) é de 0,510, a esperança de 

vida ao nascer, 67,754 e  a renda per capita de 82,577. 

No setor de educação, Lagoa do Itaenga possui a educação básica, com a 

educação infantil – creche e pré-escola –, o ensino fundamental, da 1ª à 8ª séries, e o 

Ensino Médio. Para os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria, 

existe a educação de jovens e adultos. Existem 26 escolas, sendo oito na zona urbana, de 

                                                
3 Disponível em: www.promata.pe.gov.br. Acesso em: 14/05/2006. 



ensino fundamental da rede municipal, seis da rede privada e uma de ensino médio da 

rede estadual. As onze escolas restantes se localizam na Zona Rural, sendo dez da rede 

municipal e uma da rede privada. Das escolas do campo, nove oferecem o ensino 

fundamental de 1ª a 4ª série, e apenas uma delas, a Escola Joaquim Bezerra, implantou o 

ensino de 5ª a 8ª séries, com o funcionamento da 1ª turma de 5ª série a partir de 2007 

(MEC/IBGE/INEP, 2000;2006). 

No que se refere aos indicadores educacionais, comparando dados do IBGE-

1991 com os do MEC/IBGE-2000, observamos que a taxa de analfabetismo, apesar de 

ainda ser elevada – 14,7% na população de 10 a 15 anos e 34,3% na população de 15 

anos e mais – obteve uma redução significativa, principalmente em relação à  população 

de 10 a  15 anos. Isso vem ocorrendo porque esse contingente populacional está se 

inserindo na educação básica. As taxas de analfabetismo de 1991 são as seguintes: 

população de 10 a 15 anos: 44,6%, e de 15 anos e mais, 53,2%. No que se refere às 

taxas de evasão escolar e reprovação, elas vêm apresentado um declínio, e o IDH passou 

de baixo para médio. 

Para o presente trabalho foram escolhidas duas escolas localizadas na área rural 

de Lagoa do Itaenga.  As escolas pesquisadas foram denominadas de “Ser Feliz’ e 

“Nosso Orgulho”. 

A Escola Ser Feliz está situada em uma comunidade rural, pequeno povoado 

com quatrocentos e trinta e três pessoas, entre homens, mulheres e crianças. São 98 

casas. A população vive das cerâmicas e olarias e poucos trabalham na cana, granjas 

(tomando conta do gado). Assim sendo, a maior renda é da cerâmica (tijolo).Trabalham 

nas pequenas empresas que vendem a produção para várias cidades (dados coletados na 

escola em 2006).  

A escola foi construída com recurso do MEC, na gestão de um Prefeito que 

morava na comunidade, e inaugurada no dia 25 de dezembro de 1977, com apenas uma 

sala de aula e uma casa onde morava a professora da escola.  

Atualmente, a escola funciona com uma turma de Pré-escola, com vinte (20) 

alunos, turmas de primeira a quarta série do Ensino Fundamental, com oitenta e três 

(83) alunos, organizadas em classes multisseriadas, e uma turma de quinta série criada 

em 2007. Dispõe também de uma turma de 25 alunos do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil- PETI. Conta em seu quadro de pessoal com sete (7) professoras, duas 

(2) merendeiras e dois (2) vigias. As professoras estão todas fazendo curso superior de 

licenciatura em municípios vizinhos. 



Os indicadores educacionais, segundo dados do Censo Escolar/INEP, de 2005, 

apresentam-se no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª da seguinte forma: a taxa de evasão  é 

baixa (6,3%), assemelhando-se ao comportamento apresentado pelo município. A taxa 

de aprovação é de 67%, encontrando-se na 4ª série a mais alta de aprovação (75%). 

A Escola “Nosso Orgulho” foi fundada em 1963 e está situada em um sítio, local 

com 214 habitantes e 48 famílias. A população vive da agricultura de subsistência 

associada à plantação de hortaliças e lutam para ter acesso a terra e com o problema da 

água para a plantação, segundo entrevista de uma moradora do local, mãe de um aluno 

da escola. Na comunidade é forte a presença da Associação de Moradores, a qual tem 

também uma atuação importante junto à escola. 

Atualmente, a escola funciona com uma turma de Pré-escola com oito (8) 

alunos, turmas de primeira a quarta série do Ensino Fundamental com quarenta e quatro 

(44) alunos, organizadas em classes multisseriadas. Dispõe também de uma turma de 25 

alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. Conta em seu quadro de 

pessoal com duas (2) professoras e duas (2) merendeiras (Dados estatísticos levantados 

na Escola em 2006). 

Os indicadores educacionais, segundo dados do Censo Escolar/INEP, de 2005, 

apresentam-se no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª da seguinte forma: a taxa de evasão  

chegou a ser zerada em 2005. A taxa de aprovação é de 69,7%, encontrando-se na 3ª 

série a mais alta de aprovação (92,8%) e na primeira a menor (43,7%). As duas 

professoras têm formação pedagógica, sendo uma com curso superior com licenciatura e 

a outra com o magistério. 

 

A organização da Tese 

 

A organização desta Tese é a seguinte: no primeiro capítulo abordamos os 

pressupostos teórico-metodológicos, delineando-se uma discussão sobre sociedade civil 

e democracia e, para situar melhor essa questão, apresentamos os pressupostos e as 

abordagens hegemônicas e não hegemônicas da democracia dos teóricos que tratam da 

questão, centrando na democracia participativa e cidadania democrática, segundo a 

perspectiva adotada por Santos.  

No capítulo segundo, abordamos a democratização da educação e a construção 

da educação do campo, colocando a discussão sobre a gestão democrática da educação e 

a construção da educação do campo: da educação rural à educação do campo em que 



são colocadas considerações em torno da educação do campo; a construção da educação 

do campo na roupagem da educação rural e a construção da educação do campo como 

uma política pública em que se indaga se há  perspectivas para uma democratização da 

educação. 

No terceiro capítulo, tratamos da análise da Proposta Educacional de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável (PEADS), como proposta de educação do campo de 

Lagoa do Itaenga, em que é examinada a concepção e abrangência da Proposta, seus 

princípios norteadores e objetivos, elementos metodológicos da proposta e a apreensão 

da proposta pelos entrevistados. 

O quarto capítulo aborda  o Planejamento e da Gestão da Educação do Campo 

em Lagoa do Itaenga, sendo composto pelos itens relativos à compreensão da educação 

do campo, o da gestão e planejamento da educação do campo, e sobre a formação 

continuada dos professores da educação do campo.  

O quinto capítulo trata de demonstrar as práticas de construção democrática da 

Educação do campo em Lagoa do Itaenga, através da Proposta da PEADS, a partir das 

análises do processo de implementação da proposta de educação do campo na realidade 

local; das etapas da PEADS – a pesquisa (aproximação inicial com a realidade local), o 

desdobramento (a transformação dos dados da pesquisa em conteúdos), a devolução 

(uma prestação de contas à comunidade), na Escola Ser Feliz e na Escola Nosso 

Orgulho, a avaliação (auto-avaliar e  heteroavaliar  o processo); se o processo de 

construção da educação do campo em Lagoa do Itaenga vem possibilitando a sua 

democratização desvendando as resistências à  proposta, se há democratização do 

acesso e garantia de permanência, se  há democratização da  gestão educacional e da 

gestão da escola e se está havendo melhoria da qualidade da educação e da qualidade  

de vida  das pessoas, além das considerações finais . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTADO, SOCIEDADE CIVIL E DEMOCRACIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesmo nos Estados democráticos, a confrontação, sobretudo quando 
visa forçar  a  abertura  de  espaços de democracia  participativa em 
situações de democracia representativa de baixa  intensidade, pode 
ser a forma mais eficaz de o terceiro setor contribuir para a reforma 
solidária e participativa do Estado. A complementaridade entre o 
terceiro setor e o Estado é nos países democráticos a outra grande via 
de criação de um espaço público não estatal. A complementaridade 
ou a confrontação não pode redundar em substituição, uma vez que 
só o princípio do Estado pode garantir um pacto político de inclusão 
assente na cidadania. Do ponto de vista da nova teoria democrática, é 
tão importante reconhecer os limites do Estado na sustentação efetiva 
deste pacto como a sua insubstitutibilidade na definição das regras do 
jogo e da lógica política que o deve informar. 

 
(BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS,1999, p.268) 

 

 

Estudar a democratização da educação do campo em Lagoa do Itaenga – 

município que está implementando a Proposta Educacional de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável (PEADS)4 – requer a análise de  concepções  relativas a 

esta temática, as quais vêm sendo sistematizadas por teóricos com estudos na área. 

Assim, neste primeiro capítulo, apresentamos a discussão referente à relação Estado-

Sociedade Civil e democracia, visando captar os seus diferentes significados, para 

possibilitar a interpretação dos dados encontrados no campo de investigação.  

A PEADS é uma proposta que se “propõe inovadora”, na medida em que 

pretende implantar “uma nova concepção de educação para os povos do campo” 

(Entrevista com o Coordenador do Serta realizada em 16/08/2005), em uma articulação 

do município com a sociedade civil. Essa proposta ocorre no bojo das reflexões trazidas 

pelos movimentos sociais e organizações não-governamentais, que atuam na perspectiva 

de uma sociedade democrática e solidária, sobre a construção de um projeto de 

desenvolvimento sustentável e que vem sendo utilizada para a educação do campo 

(ABONG, 2005). 

No sentido de apreender de forma mais apropriada essa questão, teceremos 

algumas considerações sobre a sociedade civil e a relação que se estabelece entre esta e 

o Estado na implementação de políticas públicas e sobre alguns pressupostos e 

abordagens acerca da democracia. 

 

                                                
4 Essa proposta é originada de uma organização da sociedade civil de Interesse Público (OSCIP) - o 
Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA). 



 

1.1 ESTADO E SOCIEDADE CIVIL 

1.1 1 A RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE CIVIL: DEBATES INICIAIS 

A discussão relativa à sociedade civil é de vital importância para se compreender 

a democratização da educação do campo como objeto deste trabalho, em que a reflexão 

se pauta em uma proposta originada na sociedade civil. A base social para o exercício 

da participação democrática é a sociedade civil, tendo como alvos principais o Estado, o 

mercado e a própria sociedade como um todo (TEIXEIRA, 2001). Para isso buscamos 

os diferentes olhares sobre essa temática, os quais partem de referenciais teórico-

metodológicos distintos e, conseqüentemente, de uma diversidade de conceitos, os quais 

situaremos, historicamente, como foram se constituindo. 

O conceito de sociedade civil, na expressão “societas civilis, foi traduzido do 

termo grego koinonéia politiké, utilizado por Aristóteles”. Era considerada como 

sinônimo de Estado ou “sociedade política”, correspondendo a uma “comunidade 

pública ético-política” de iguais e possuidora de um ethos compartilhado pelos 

membros que a constituem (GOHN, 2005, p.62) A sociedade civil era a arena do 

cidadão politicamente ativo e também uma sociedade “civilizada” organizada, que se 

pautava em um sistema de leis (BOTTOMORE & OUTHWAIT, 1996, p.717). Essa 

concepção clássica, em que Estado e sociedade aparecem fundidos, estende-se até o 

século XVIII, quando, a partir da influência de pensadores sociais britânicos, encontra-

se a idéia de uma esfera da sociedade distinta do estado e dotada de formas e princípios 

próprios (idem,ibidem. p. 718). 

Esta concepção, segundo Fergusson (apud COSTA, 2002, p.38), mostra que o 

Estado não é uma extensão imediata da sociedade civil e,  referindo-se a  Paine (apud 

COSTA, 2002, p.38), afirma que o mesmo, ao estudar os direitos humanos, defende a 

limitação do poder estatal em nome da preservação da sociedade civil. 

É com Hegel, segundo Costa (2002, p. 38), no século XIX, que “o conceito de 

sociedade civil assume um estatuto teórico efetivo”. Hegel situa a sociedade civil entre 

as esferas da família e do Estado, mas as regras do mercado são fundamentais para a sua 

estruturação, embora, conforme Vieira (2001, p. 52), ao buscar um princípio ético, 

ressalta que este poderá vir das corporações (organizações intermediárias e associações) 

e, jamais, do mercado. Essa concepção vai incorporar tanto “o sistema de necessidades 



ou dos carecimentos” (a esfera da economia), como o aparato jurídico, a administração 

pública e a corporação. 

Por outro lado, no pensamento de Marx, sociedade civil não significa 

instituições intermediárias entre a família e o Estado, como foi concebida por Hegel. 

Esta vai estar reduzida ao sistema de necessidades, isto é, à economia capitalista da 

sociedade burguesa, vista a partir da contradição entre proprietários e não-proprietários 

dos meios de produção. A solução marxista de abolição do mercado não se coloca no 

sentido de diferenciação entre Estado e sociedade, e sim na fusão de ambos. A 

sociedade civil aglutina todo o conjunto da vida comercial e industrial de um 

determinado grau de desenvolvimento: 

A sociedade civil compreende todo o intercâmbio material dos 
indivíduos numa determinada etapa do desenvolvimento das forças 
produtivas. Compreende toda a vida comercial e industrial de uma 
etapa, e nessa medida transcende o Estado e a nação, embora, por 
outro lado, tenha de se fazer valer em relação ao exterior como 
nacionalidade e de se articular como Estado em relação ao interior 
(MARX & ENGELS, 1974, p.94). 

Coube a Gramsci resgatar o conceito de sociedade civil na primeira metade do 

século XX. Esse autor critica Hegel pela redução da idéia de sociedade civil à defesa de 

uma esfera dominada pelo direito de propriedade, e Marx, pela redução economicista da 

idéia de sociedade civil. Gramsci é o primeiro teórico que percebeu a sociedade civil 

como o espaço de organização da cultura e como o momento da superestrutura. Ela não 

se contrapõe ao Estado, mas é uma de suas partes constitutivas. Para ele, é o espaço em 

que se manifesta a organização e representação dos interesses dos diferentes grupos 

sociais (associações e organizações, sindicatos, partidos etc.), esfera de elaboração e/ou 

difusão dos valores, cultura e ideologias (atividades culturais, meios de comunicação 

etc.), que tornam ou não conscientes os conflitos e as contradições sociais. É uma das 

esferas sociais em que as classes organizam e defendem seus interesses, confrontam 

projetos societários, e em que se desenvolve a luta pela construção de projetos 

hegemônicos de classe (GRAMSCI, 1991;2002). 

1.1.2 A RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE CIVIL: O DEBATE CONTEMPORÂNEO 

Na segunda metade do século XX, ressurge o debate sobre a sociedade civil, o 

qual está associado a acontecimentos e contextos políticos distintos e a perspectivas 

teóricas diferenciadas, as quais reproduzem essa diversidade de circunstâncias que 



motivaram, no plano político, a busca desse conceito. Para Cohen e Arato (Apud 

COSTA, 2002 p.44), aqueles que contemporaneamente o utilizam  

pressupõem algo como o modelo tripartite gramsciano da sociedade 
civil, ao mesmo tempo em que preservam aspectos chaves da crítica 
marxiana à sociedade burguesa. Mas eles integraram também a 
reivindicação liberal de proteção dos direitos individuais, a ênfase de 
Hegel, Tocqueville e dos pluralistas na pluralidade de associações e 
intermediações societárias, o acento de Durkheim no componente da 
solidariedade social e a defesa da esfera pública e da participação 
política enfatizada por Habermas e Arendt (Apud  COSTA,  2002, 
p.44). 

No debate contemporâneo sobre a sociedade civil, Costa (2002, pp.44 -51) 

identifica duas vertentes interpretativas mais importantes: a vertente enfática e a 

vertente moderada. A vertente enfática é representada por alguns teóricos 

comunitaristas, entre os quais se desatacam Charles Taylor e Michael Walzer, J. 

Habermas e alguns habermasianos – Jean Cohen, Andrew Arato e John Keane – e os 

novos frankfurtianos, Rödel, Frankenberg e Dubiel. Esses teóricos definem a sociedade 

civil como uma rede de associações autônomas, com interesses comuns, que devem 

exercer um controle sobre o Estado, utilizando-se para isso de meios não só 

institucionais, como não convencionais. A vertente moderada conta com Edward Shils e 

Ralf Darendorf como seus representantes e, segundo essa perspectiva, a sociedade civil 

seria composta por instituições e cidadãos dotados de virtudes cívicas, cujo 

desenvolvimento exigiria o mercado como princípio ordenador e a ordem liberal 

democrática como seu substrato. 

Para a análise aqui pretendida parece-nos pertinente a vertente enfática, 

considerando que a concepção de sociedade civil compreende a pluralidade de atores 

sociais, tais como: famílias, grupos informais, associações, movimentos sociais etc, ou 

seja, a comunidade como princípio ordenador, e que deve exercer o controle em relação 

ao Estado. No caso da vertente moderada, ao exigir o mercado como princípio 

ordenador, anula a participação de instituições intermediárias entre o indivíduo, o 

mercado e o Estado, o que vai de encontro à perspectiva teórico-metodológica adotada 

neste trabalho. 

No século XXI, o fortalecimento da sociedade civil coloca em questionamento 

as críticas à distinção Estado/sociedade civil. Neste sentido, Santos (1996, p.123), 



enfatiza que essa crítica defronta-se com três objeções fundamentais, o que é 

considerada, hoje, uma “ortodoxia conceptual”, que são as seguintes: a) não parece 

muito correto pôr em causa tal distinção, precisamente num momento de reemergência 

da sociedade civil, levando em conta que ela é, em si mesma, um fenômeno complexo, 

repleto de diversidades e contradições; b) a dificuldade de encontrar uma alternativa 

conceitual, enquanto prevalecer uma determinada concepção de poder: a concepção é a 

do poder político jurídico e o lugar de seu exercício é o Estado; c) é politicamente 

perigoso pôr em causa a distinção Estado/sociedade civil nas sociedades, principalmente 

as periféricas e semiperiféricas, caracterizadas por uma sociedade civil fraca.  

Nesse sentido, Santos propõe a reinvenção do Estado como o “Estado-novíssimo 

movimento social”, em que nem o princípio do Estado, nem o da comunidade, 

separadamente, podem “garantir a sustentabilidade de interdependências não-mercantis, 

sem as quais a vida em sociedade se converte numa forma de fascismo societal”, ou 

seja, numa certa normalidade constitucional seguida de grandes desigualdades sociais e 

apatia política. Neste caso, dar-se-ia a articulação entre o Estado e a comunidade, sob a 

égide desta. Será, então, nesse movimento, que as forças democráticas centrarão suas 

lutas por uma democracia redistributiva, transformando o Estado em componente do 

espaço público não estatal. É esta transformação do Estado que Santos denomina por 

“Estado, novíssimo movimento social” (SANTOS, 1999 a, p.264; 1999 b, p.68). 

Ao analisar essa questão da contraposição das duas dinâmicas – a “estatização 

da sociedade” e a “socialização do Estado” –, Bobbio (1987, p. 51) utiliza a expressão 

“Estado Social”, entendido como o processo em que não só o Estado permeou a 

sociedade, mas também o Estado foi permeado pela sociedade, ou seja: 

                                    observou-se que nesse processo de estatização da sociedade 
correspondeu um processo inverso, mas não menos significativo de 
socialização do Estado através do desenvolvimento das várias formas 
de participação nas opções políticas, do crescimento das organizações 
de massa que exercem diretamente ou indiretamente algum poder 
político,donde a expressão ‘Estado social’ (BOBBIO, 1987, p.51 ). 

No bojo dessa temática encontra-se Touraine, com um posicionamento diferente, 

ao conceber a sociedade civil separada do Estado e do mercado. E reforça o papel que 

esta desempenha como um espaço fundamental para o exercício democrático, na medida 

em que, enquanto  



o mercado está mais associado ao sistema econômico, a sociedade civil 
se define hoje em termos culturais, e não mais econômicos como no 
século XVIII....Sociedade civil foi designada durante três decênios 
como um conjunto de atores sociais e políticos que combatiam ao 
mesmo tempo a dominação capitalista e o Estado autoritário, segundo 
modalidades muito diversas (TOURAINE, 1999, p.121 e 287). 

De acordo com essa perspectiva, Touraine (1999; 2004) coloca que “a 

democracia se desloca para a base”, ou seja, da relação entre o Estado e o sistema 

político ela se desloca para a relação do sistema político e dos atores sociais. Essa 

democracia de base, para esse autor, surge a partir do descontentamento com a 

centralização do poder das democracias centrais, em que grupos, comitês ou 

assembléias, ainda que pesem os riscos, defendem essa democracia. 

Em reflexões sobre a sociedade civil contemporânea, Chanial (2004, p. 67) define-a 

como “uma sociedade cívica e solidária em busca de uma democracia duradoura que a 

exprima”. E aprofunda esse posicionamento colocando a importância do papel da 

sociedade civil na democratização das instituições políticas e de uma domesticação da 

racionalidade ou irracionalidade mercantil. Porém, chama a atenção no sentido de que 

“não se deve idealizá-la, nem considerá-la plenamente independente do Estado”. E 

ressalta: “não há sociedade civil sem comunidade política” (CHANIAL, 2004, p.67 e 

68). Propõe um “Estado solidário” no sentido de reforçá-la como  “sociedade solidária” 

e vice-versa. A sociedade civil, assim, 

                                    ela própria é marcada por um paradoxo constitutivo, revelado por seu 
caráter inconcluso. A política da sociedade civil, por exigir garantias 
jurídicas – um sistema de direitos fundamentais instituídos e 
aprovados –não é auto-suficiente.Não há sociedade civil sem 
comunidade jurídica. Do mesmo modo a sociedade civil não é 
plenamente independente do Estado. Podemos exprimi-lo assim: não 
há sociedade civil sem comunidade política...Neste sentido, só um 
Estado solidário poderá reforçar e ajudar uma sociedade solidária. E 
reciprocamente. Isto supõe identidades políticas fortes, uma ética 
cívica alimentada por um sentimento de pertença e um sentimento de 
fidelidade à comunidade política...A política da sociedade civil como 
política da autonomia e como política da solidariedade reconhece não 
somente a necessidade de uma permanência do Estado, mas também 
uma redefinição do seu papel (CHANIAL, 2004, p.68). 

Bourdin (2001, p.54), ao refletir sobre essa questão, afirma que nesse ressurgimento 

da sociedade civil surgem elaborações novas, e mostra a importância que tem o direito 

para caracterizá-la. Recorre a Julien Freund para expressar que a “sociedade civil é o 

lugar de contato entre o público e privado, nem totalmente pública, nem totalmente 



privada”.  Concordando com Julliard, Rosanvallon e Viveret, considera a importância 

do papel intermediário da sociedade civil, embora faça uma crítica a esse papel 

mediador nas sociedades industriais e do Estado-providência, mediação esta exercida no 

âmbito das grandes organizações setoriais etc. Isso acarreta problemas de mediação, o 

que, segundo Bourdin, precisam ser atenuados, na medida em que se busquem espaços 

para essa mediação. Dessa forma, considera que “o local” é fundamental como espaço 

importante para essa mediação, ou seja, define o “local como o nível de organização da 

mediação social”. 

Percebe-se a diversidade ideológica em relação às causas do “ressurgimento da 

sociedade civil” ou surgimento do “Terceiro Setor”, conforme denominado por Santos, 

o qual analisa que as suas raízes: 

Vão do socialismo ao cristianismo social e ao liberalismo, visando 
novas formas de organização da produção e de consumo que ora 
desafiavam frontalmente os princípios da economia política burguesa 
em ascensão, ora buscavam apenas minimizar os custos humanos da 
Revolução Industrial, funcionando de modo compensatório e em 
contra-ciclo. Subjacente a todo  este movimento,  em que boa parte do  
operariado e das classes populares se reviu durante algum tempo,estava 
o propósito de combater o isolamento do indivíduo ante o Estado e a 
organização capitalista da produção e da sociedade. A idéia de 
autonomia associativa é, pois, matricial nesse movimento. É ela que 
organiza e articula todos os outros vetores normativos do movimento, 
como sejam: a ajuda mútua, a cooperação, a solidariedade, a confiança, 
a educação para formas alternativas da produção, de consumo e, afinal, 
de vida (SANTOS, 1999,  p. 251). 

Essa discussão sobre o Terceiro Setor, que tem como  componente fundamental 

as organizações não governamentais, será colocada  nas  perspectivas de alguns  

teóricos com estudos na área,  no item a seguir. 

1.1.3. AS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 

O destaque ao “Terceiro Setor” surge nos finais da década de 1970 nos países 

centrais com a consolidação de importantes intervenções complementares, no âmbito da 

proteção social, mas emergiu com o mesmo vigor nos países periféricos e 

semiperiféricos do sistema mundial sob a roupagem de “organizações não-

governamentais” (SANTOS, 1999, p. 250 ) 



As organizações que compõem o “Terceiro Setor” são as cooperativas, 

associações, organizações não-governamentais, organizações voluntárias, organizações 

comunitárias ou de base etc. Este conjunto de organizações assume a denominação de 

acordo com as diferentes culturas e contextos políticos dos países em que se situam. Por 

exemplo, no caso dos países do “chamado Terceiro Mundo”, domina a designação de 

organizações não-governamentais (ONGs) ( SANTOS, 1999, p. 251). 

Inseridas como referencial fundamental nesta tese encontram-se as organizações 

não governamentais, considerando que a Proposta de Educação do Campo, objeto deste 

trabalho, é veiculada por uma ONG, com estatuto de OSCIP, denominada Serviço de 

Tecnologia Alternativa-SERTA. Para melhor compreender o papel dessas organizações, 

serão colocadas algumas reflexões dos principais teóricos que têm pesquisado sobre 

essa temática. 

Nos países periféricos e semiperiféricos, Organização Não-Governamental é o 

nome mais conhecido quando se fala de terceiro setor, embora este englobe outros 

segmentos com identidades diversas, como entidades filantrópicas e institutos 

empresariais. 

Em âmbito mundial, a expressão Organização Não-Governamental surgiu pela 

primeira vez na Organização das Nações Unidas (ONU), após a Segunda Guerra 

mundial, com o uso da denominação em inglês “Non-Governmental Organizations 

(NGOs)”, para designar organizações supranacionais e internacionais não oficiais que 

recebiam ajuda financeira de órgãos públicos para desenvolver projetos de interesse 

social. A definição da ONU leva em consideração a estrutura jurídica e as ONGs se 

localizavam na esfera do privado. Na contemporaneidade, segundo Gohn, “teria 

ocorrido a emergência de um outro setor na esfera público-comunitário não-estatal, 

vindo a se constituir no terceiro setor da economia, no plano informal”(GOHN, 2003, 

p.54). 

Para compreender as ONGs como parte de um Terceiro Setor (diferente do 

Estado e do mercado), ou seja, o da sociedade civil, é necessário diferenciá-las de outras 

organizações desse setor. De acordo com Scherer-Warren, as ONGs são 

organizações formais, privadas, porém com fins públicos e sem fins 
lucrativos, autogovernadas e com participação de parte de seus 



membros voluntários, objetivando realizar mediações de caráter 
educacional, político, assessoria técnica, prestação de serviços e apoio 
material e logístico para populações-alvo específicas ou para segmentos 
da sociedade civil, tendo em vista expandir o poder de participação 
destas com o objetivo último de desencadear transformações sociais ao 
nível micro (do cotidiano e/ou local) ou ao nível macro (sistêmico e/ou 
global) (SCHERER-WARREN, 1995 p.165). 

As ONGs existem em diversos países e assumem, muitas vezes, funções 

diferenciadas de um país para outro, conforme Vieira ( 1999, p.68 ) coloca: 

Em muitos países, as ONGs ajudam a formular as políticas públicas 
.Em outros, seu papel é importante para fiscalizar projetos, bem como 
para denunciar arbitrariedades do governo, desde violações de direitos 
humanos até omissão no cumprimento de compromissos públicos, 
nacionais ou internacionais. Em alguns países, as ONGs são criadas 
espontaneamente como associações civis de base. Em outros, são 
criadas, de cima para baixo, pelo Estado ou empresas do mercado.  
Neste caso, existe um vício de origem que compromete a autonomia da 
organização, salvo se ela tiver capacidade de absorver as reivindicações 
da cidadania e captar lideranças locais que transmitirão os verdadeiros 
anseios das comunidades. 

Essa diversidade em relação às ONGs se torna uma dificuldade para se 

compreender a  sua natureza e o seu papel, inclusive dentro de um mesmo país, estado 

ou região, tendo em vista que,  segundo Haddad (2001, p.A-3):   

Sob uma mesma nomenclatura podemos encontrar uma infinidade de 
entidades com histórias, tamanhos, missões, modelos organizacionais e 
mecanismos de sustentabilidade completamente diferentes uns dos 
outros. Por se definirem como não-estado e por suas características de 
organização sem fins lucrativos – sendo um não-mercado, portanto – 
cabem aí gatos e sapatos ( HADDAD, 2001, p.A-3 ) . 

Haddad (2001, p. A-3) sustenta ainda que, por terem uma estrutura fluida, as 

ONGs não são representantes de ninguém. “É um grupo de pessoas que produz um certo 

tipo de conhecimento e ajuda a sociedade civil a produzir novos direitos”. Porém, esta é 

uma questão polêmica, pois as ONGs  estão inseridas na  mesma contradição do setor 

do qual elas fazem parte: o Terceiro Setor. Segundo Gohn (2005, p. 95), vários autores 

não distinguem este setor do universo das ONGs. Entretanto, no Brasil, dado o processo 

histórico vigente, as próprias ONGs cidadãs não gostam de ser confundidas com este 

setor, embora participem de atividades em que estão presentes entidades 

declaradamente nomeadas como sendo pertencentes ao Terceiro Setor. 



O papel do terceiro setor no espaço público é fundamental, porém a construção 

dessa esfera pública é tarefa tanto da sociedade civil como do Estado. A sociedade civil, 

na sua relação com o Estado, não significa, necessariamente, uma relação de 

complementaridade, nem de substituição, mas muitas vezes de confrontação ou 

oposição, ou seja, de uma luta política na perspectiva principalmente do exercício 

democrático das políticas públicas. E esse exercício democrático vai além da 

competição por recursos e do cumprimento de Programas, metas e atividades 

previamente definidas, segundo a formalidade burocrática. Busca possibilitar aos atores 

sociais a criação das condições que lhes permitam se reconhecer e serem reconhecidos 

por aquilo que são e que querem ser, isto é, “as possibilidades de reconhecimento e 

autonomia” (MELUCCI, 2002, p.137; SANTOS, 1999, p.268). 

1.1.4.AS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS NO BRASIL 

Para situar o surgimento das ONGs no Brasil, tomamos como base a análise 

histórica elaborada por Gohn (2005, p. 89), a qual coloca que as ONGs, ao longo do 

tempo, vêm assumindo contornos distintos. Nos anos 1970 e 1980, eram instituições de 

apoio aos  movimentos sociais, relacionavam-se com alguns setores progressistas de 

instituições religiosas e ajudaram a construir um campo democrático popular. “Eram 

ONGs cidadãs, movimentalistas e militantes” . 

Os anos 1990 e as mudanças no contexto político trouxeram novas perspectivas 

para a ação das ONGs, com reflexos sobre os processos de construção de suas propostas 

de ação. A reforma do Estado e a revisão de seu papel na implementação de políticas 

públicas conduziram os governos a buscar parcerias com a sociedade civil para a 

condução de diversos projetos. Surgiram outras entidades do Terceiro Setor (mais 

articuladas a empresas e fundações) ao lado das ONGs cidadãs, movimentalistas e 

militantes. As ONGs foram estimuladas a cooperar em ações conjuntas, de diversos 

tipos e objetivos, conduzindo a um processo de discussão sobre temas, como o caráter a 

ser assumido pelas propostas não-governamentais e suas institucionalidades no contexto 

de crescente interação com a gestão pública de políticas sociais (GOHN, 2005; 

LANDIM, 1998; FERNANDES & CARNEIRO, 1994). 

Nesse período, as ONGs, principalmente a partir da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente (CNUCED), realizada no  Rio de Janeiro em 1992, 



intensificaram a sua participação junto aos movimentos sociais na apresentação de suas 

demandas, o que fortaleceu as suas reivindicações. Outro acontecimento marcante nesse 

período, e que vem a reforçar a ação das ONGs, foi a criação, em 1991, da Associação 

Brasileira de Organizações Não-governamentais (ABONG). Esta ampliação do seu 

trabalho, a busca por uma maior visibilidade de suas ações e as mudanças em seus 

objetivos e estratégias também estiveram associadas à gradual superação da falta de 

interlocução com o Estado, em todos os seus níveis. Este processo de aproximação entre 

as ONGs e o poder público culminou, no final da década de 90, no desenvolvimento do 

marco legal de atuação das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público-

OSCIP, com a lei sancionada em março de 1999 (ABONG, 2005). 

A OSCIP se constitui, assim, em um instrumento para viabilizar o repasse de 

serviços públicos para a sociedade civil, em parceria com o Estado, através de um 

Termo de Parceria,  nas áreas de serviços sociais, culturais, de pesquisa científica e 

tecnológica e proteção ambiental. Nesta Lei (BARRETO, 1999), identificam-se dois 

objetivos centrais: a) normalizar a relação da sociedade civil organizada com o Estado e 

b) estimular o crescimento do Terceiro Setor no Brasil . 

As mudanças que ocorreram no campo das ações não-governamentais voltadas 

ao desenvolvimento social estiveram inseridas em uma conjuntura mais ampla, 

conforme a discussão já colocada sobre a sociedade civil e o Terceiro Setor. Por um 

lado, o próprio Estado, no contexto das reformas macro-econômicas neoliberais – 

iniciadas no governo Collor a partir de 1990 – buscou e estimulou a participação da 

sociedade civil na execução de políticas públicas, diante de um quadro de redução da 

ação estatal e de revisão de seu papel na promoção do bem-estar social. Por outro lado, 

e de maneira reativa a este contexto, os próprios agentes da esfera pública não-estatal, 

redefiniram seus objetivos e imaginaram-se na perspectiva de uma democratização 

radical da gestão pública, para a qual deveriam contribuir com o considerável arsenal de 

alternativas na promoção do desenvolvimento que acumulavam (BOCAYUVA, 1999). 

Reilly (1994), baseado em uma série de estudos de caso sobre essa temática, em 

diversos países latino-americanos, realizados no início dos anos 1990, argumenta que, 

diante das transferências de responsabilidades dos governos centrais aos governos 

municipais e da falta de estrutura local para a execução de ações, alguns governos 

municipais passaram a contratar os serviços de ONGs e delegaram aos movimentos 



sociais determinados serviços. Era a alternativa que lhes faltava para enfrentar a falta de 

recursos e de infra-estrutura que, de um modo geral, caracterizava os governos locais. 

Tanto as ONGs, quanto os movimentos sociais passaram a assumir a gestão pública 

como um tema diretamente vinculado a sua atuação, rompendo com a tradicional 

postura anti-Estado. 

 Nessa conjuntura, as ONGs  perceberam a necessidade de reconstruir seus 

formatos e estratégias institucionais. O desafio seria preservar, de algum modo, as 

características que compunham seu perfil histórico que as posicionava, criticamente, em 

relação aos modos de intervenção estatal diante dos novos “patamares de eficiência 

organizacional, transparência e responsabilidade pública” exigidos pelo contexto de 

redução da atuação do Estado (ARMANI, 2001, p. 25). Analisando esta questão, a partir 

do estudo de seis casos de parcerias entre ONGs e governos, Teixeira (2002, p.121) 

afirma que: 

                                          Os medos de cooptação, de perda de autonomia, da manipulação dos 
governos, são comuns aos discursos destas organizações que, mesmo 
com todos estes receios, se lançaram na arriscada aventura de 
encontros com órgãos governamentais, acreditando que as políticas 
públicas precisam ser feitas “em parcerias” com a sociedade civil e 
que o conhecimento produzido e acumulado por elas precisa e pode 
ser socializado. 

No campo da educação, as Organizações Não Governamentais  surgem nos anos 

1960 e 1970, constituídas por pessoas vinculadas  a setores progressistas da  Igreja, aos 

partidos políticos e às Universidades, tendo como objetivo o trabalho social junto aos 

setores mais pobres da população brasileira. Esse trabalho buscava uma intervenção 

concreta na realidade, visando transformá-la em uma sociedade mais justa. Neste 

sentido, a prática educativa era, ao mesmo tempo, uma prática de organização e 

mobilização da sociedade, constituindo-se em um trabalho militante. Nesse período, os 

trabalhos dessas organizações  eram absolutamente desligados dos processos oficiais, ou 

seja, dos sistemas públicos de ensino, e quase exclusivamente voltados ao apoio das 

pastorais sociais da Igreja Católica. Os processos educativos sofreram grande influência 

das idéias de Paulo Freire (HADDAD, 2002). 

No final da década de 1970 e início de 1980, houve mudanças no trabalho 

educativo decorrentes do crescimento de trabalhos sociais, no campo da sociedade civil, 

para além das pastorais da Igreja Católica. O trabalho das ONGs  incorporou também os 



movimentos sociais e populares e avançou além das questões materiais de produção e 

reprodução da vida para os temas referentes ao plano cultural e simbólico. Ao lado 

disso, outro fator que influenciou o trabalho educativo das ONGs foi a luta pela 

construção de um ensino público de qualidade para a maioria da população. Essa luta 

fazia parte da agenda dos movimentos sociais e do próprio Estado, tendo em vista o fato 

de muitos atores sociais ligados às ONGs e aos movimentos sociais, os quais 

desenvolviam trabalhos de Educação popular, terem ido trabalhar em “governos 

populares”, no sistema público de ensino (HADDAD,2002; GOHN,2005). 

Nos últimos anos, no Brasil, no âmbito da sociedade civil, as Organizações Não-

Governamentais vêm ganhando relevo no campo da educação, assumindo 

responsabilidades por ações antes nas mãos do Estado. Críticos das ONGs, e, mais 

genericamente, do Terceiro Setor, apontam para o fato de que sua atuação tem 

contribuído para que o Estado se desobrigue da intervenção nas políticas sociais. No 

entanto, segundo Guará: 

Na América Latina, e particularmente no Brasil, as ONGs  contribuíram 
para a reconstrução de um conceito de sociedade civil menos centrado 
na questão do indivíduo, mais direcionado para os direitos coletivos, 
alargando o espaço público no interior da sociedade civil para construir 
a cidadania e democratizar o acesso dos cidadãos às políticas públicas. 
Foi no espaço das ONGs que a educação popular pôde se por à prova e 
muitos de seus ensinamentos são hoje incorporados às políticas 
públicas (GUARÁ, 2005, p. 34).    

1.1.5.COMUNIDADE E PARTICIPAÇÃO     

A discussão sobre comunidade como um espaço componente da sociedade civil 

e a participação torna-se fundamental para entendermos a questão da democratização da 

educação. Para tanto, tomamos como referência básica a comunidade como um  

princípio  de regulação social em lugar do princípio do Estado e do mercado, conforme 

é proposto por  Santos, que, ao ressaltar a emergência do terceiro setor como terceiro 

pilar da regulação social da modernidade ocidental, afirma que o “princípio da 

comunidade” consegue destronar os outros  dois pilares, “o princípio do Estado  e o 

princípio do mercado”. O princípio da comunidade é considerado por esse autor como 

uma representação inacabada da modernidade no domínio da regulação. É o princípio 

que conseguiu permanecer imune à colonização da ciência moderna e, portanto, mais 



próximo à racionalidade estético-expressiva, no domínio da emancipação (SANTOS, 

1999, p.252). 

Para Santos, o “princípio da comunidade” baseia-se em valores, tais como 

cooperação, solidariedade, participação, eqüidade, transparência e democracia interna. 

Diferentemente do princípio do Estado, “o princípio da comunidade afirmava a 

obrigação política horizontal e solidária de cidadão a cidadão”. Para esta análise, Santos 

invoca Rousseau como o patrono do princípio da comunidade e considera que a posição 

do mesmo sobre esta questão está bastante atualizada. Rousseau considerava a 

comunidade como um todo, e Santos afirma que é como um todo que esta deve ser 

salvaguardada. Ao lado disso, Rousseau propunha que as associações fossem pequenas 

e que evitassem desigualdades de poder entre elas, para impedir a transformação deste 

Terceiro Setor em uma fonte do corporativismo (SANTOS, 1999, p.252). 

A comunidade tem sido uma categoria central, no Brasil, a partir dos anos 1970. 

Tornou-se como “um princípio político organizativo das camadas populares na luta por 

seus direitos sociais e econômicos”, sendo conhecida como o que se denominava à 

época de “comunidade organizada”. A partir da metade dos anos 1980, tendo em vista 

as mudanças de ordem política e econômica, no plano nacional e internacional, foram 

surgindo novos significados para a comunidade, o  que, segundo Gohn (2005, p.54): 

Não se trata mais de um espaço exclusivo da sociedade civil, e nem de 
um campo aberto ao exercício das políticas públicas estatais, 
planejadas, coordenadas e executadas pela ação governamental. Trata-
se de um campo multifacetado, constitutivo de uma esfera pública em 
que se articulam diferentes atores sociais que desenvolvem programas 
sociais, criando redes societárias e um novo tipo de associativismo civil 
comunitário. Este associativismo comunitário é composto de uma 
multiplicidade de agentes e atores sociais dentre os quais se destaca o 
chamado Terceiro Setor (ONGs, organizações de assistência social, 
fundações sociais de empresas privadas), as universidades – agora 
vistas como parceiras do desenvolvimento local, setores 
governamentais, algumas alas de sindicatos, diferentes fóruns sociais, e 
alguns poucos movimentos sociais remanescentes da década de 80 ou 
que foram criados nos anos 1990. 

Gohn (2005) considera, de forma similar a Santos, que buscar o termo 

comunidade é trazer algo que foi perdido, que não foi visibilizado na sociedade 

capitalista como uma questão importante, pois o que prevalece são os princípios do 

Estado e do mercado. O termo ‘comunidade’ surge como um desejo, uma aspiração, 



desejo este presente no imaginário semiconsciente das pessoas. Neste sentido, Bauman 

afirma que, na atualidade, “a comunidade passou a ser sinônimo de segurança, na busca 

de um paraíso perdido” (BAUMAN, 2003, p. 9).  

Em referência feita por Gohn a Cohen sobre a revisão elaborada  por  este autor 

em relação ao  conceito de comunidade nos clássicos (Tönnies, Simmel, Durkheim e 

Weber) entre outros, esta destaca que :  

Ele não seria oposto ao de sociedade (vista como a modernidade), mas 
complementar a mesma. Ele analisa as relações de parentesco que são 
criadas no mundo urbano contemporâneo, especialmente nas grandes 
cidades, entre comunidades de imigrantes. Cohen focaliza os 
relacionamentos de grupos, por meio da cultura de pertencimento 
desses grupos, examina os laços tecidos entre comunidades de afeto, de 
ajuda mútua, os símbolos e valores que compartilham. Ele conclui que 
comunidade é uma entidade simbólica, não necessariamente dada por 
laços de parentesco ou fronteiras físicas; a comunidade é uma trama 
que possui sistema de valores e um código moral que proporcionam a 
seus membros um senso de identidade, em que ocorre um processo de 
nomeação do grupo, de agrupamento, estruturação, construção de 
sentidos e significados (GOHN, 2005, p.56). 

Essa discussão deve ser considerada na perspectiva de ampliação do espaço 

público estatal para o âmbito da sociedade civil, ou seja, a constituição de um  “espaço 

público não estatal”   para a formulação e gestão das políticas públicas, embora o Estado 

seja, ainda, um componente privilegiado, conforme coloca Santos (1999, p.266). Esse 

espaço público deve tomar uma dimensão aberta, plural, e, por ser público, deve, 

segundo H. Arendt (1999, p. 59), “significar tudo o que pode ser visto e ouvido por 

todos (…). Onde todos vêem e ouvem de ângulos diferentes”, ou seja, este espaço 

público não estatal deve ser entendido em uma perspectiva democrática. Assim sendo, a 

democratização desse espaço público só poderá ocorrer se houver, simultaneamente, 

uma democratização do Estado e da sociedade civil, de acordo com o que explicita 

Santos ( 1999, p.266): 

Só uma reforma simultânea do Estado e do terceiro setor, por via de 
articulação entre democracia representativa e democracia participativa, 
pode garantir a eficácia do potencial democratizante de cada um deles 
ante os fascismos pluralistas que se pretendem apropriado espaço 
público não-estatal. Só assim os isomorfismos entre o Estado e o 
terceiro setor – tais como a cooperação, a solidariedade, a democracia e 
a prioridade das pessoas sobre o capital – poderão ser credibilizados  
politicamente... É preciso, diz Santos: refundar democraticamente a 
administração pública e refundar democraticamente o terceiro setor. 



 

1.2 PRESSUPOSTOS E ABORDAGENS ACERCA DA DEMOCRACIA 

 

A democracia é abordada segundo diversas perspectivas teóricas e foi o 

acontecimento mais importante do século XX, assumindo um lugar central no campo 

político, “em que pese terem algumas avaliações pessimistas, como a de Immanuel 

Wallerstein, que a considera vazia de conteúdo nesse século, pois não se pautava mais 

em uma aspiração revolucionária muito forte, como a que foi posta no século XIX”, 

conforme é analisado por Santos & Avritzer (2002, p.39). 

A preocupação em torno da questão democrática no século XX contemplou o 

debate sobre a desejabilidade da democracia, que ficou limitado a duas formas 

complementares de hegemonia: por um lado, pela restrição das formas de participação e 

mobilização coletiva na construção democrática, e, por outro, a perspectiva que 

apostava na supervalorização dos mecanismos de representação sem combiná-los com 

os mecanismos societários de participação. É a democracia liberal-representativa, 

denominada por Santos & Avritzer (2002, p.41) como “democracia hegemônica”, 

vigente nas sociedades do hemisfério norte.  

O debate sobre a democracia na segunda metade do século XX vai mudando a 

partir da incorporação de novas reflexões teóricas. Essas concepções, embora tenham 

algumas similaridades com concepções anteriores no que se refere ao 

“procedimentalismo kelseniano”, passam a vincular “o procedimento com forma de 

vida”  e compreendem “a democracia como forma de aperfeiçoamento da convivência 

humana”. Para Santos & Avritzer (2000, p.50), essa é uma perspectiva  contra-

hegemônica acerca da democracia. 

Neste trabalho, buscamos revisitar algumas teorias sobre a democracia, no 

sentido de procurar entender a democratização da Educação do Campo em Lagoa do 

Itaenga, objetivando verificar até que ponto esse processo vem ocorrendo na direção de 

uma democracia participativa, que é a perspectiva que adotamos neste trabalho e que se 

fundamenta, entre outros teóricos, nos estudos de Boaventura de Souza Santos. 

Assumimos esta perspectiva, tendo em vista que a democracia representativa vem 

apresentando limites quanto à participação dos cidadãos na gestão pública. Entretanto, 

como processo democrático, ele vai se construindo na tensão entre formas participativas 

e representativas de democracia,  conforme as condições da realidade e, no caso deste 

trabalho, da realidade local de Lagoa do Itaenga.  



 

1.2.1 CONCEPÇÕES HEGEMÔNICAS DE DEMOCRACIA 

 

A primeira metade do século XX foi demarcada pela polarização de duas 

perspectivas de democracia, segundo Santos & Avritzer (2002, p.44), denominadas de 

liberal-democracia por MacPherson e a concepção marxista de democracia. McPherson 

(1978, p.9) preconiza os direitos individuais e faz uma crítica ao modelo de democracia 

de Shumpeter, o  de equilíbrio elitista pluralista,  porque tal modelo parte do 

pressuposto de que a sociedade a que se deve ajustar um sistema político democrático é 

uma sociedade plural, isto é, impelida por muitas direções e interesses de indivíduos e 

grupos; é  elitista, pois atribui que a função política principal cabe à elite dos dirigentes, 

e é um modelo de equilíbrio ao apresentar o processo democrático como um sistema que 

mantém certo equilíbrio entre as demandas dos cidadãos e a oferta do Estado. 

Macpherson (1978, p.139), ao fazer essa crítica, propõe a “democracia 

participativa” e apresenta um conjunto de precondições que seriam as “condições 

sociais da democracia”. Para ele, o modelo de democracia participativa “seria um 

sistema piramidal com democracia direta na base e democracia por delegação em cada 

nível depois dessa base” (idem, ibidem, p.103). Há uma crítica a esse formato por Chauí 

(1990, p.142), tendo em vista considerá-lo como um sistema político que repousa sobre 

postulados institucionais, os quais são tidos como “condições sociais da democracia”. 

Para essa aurora, essa perspectiva “não considera a democracia como forma da própria 

vida social”. E diz que é “preciso desfazer esse mal entendido, pois essas condições 

seriam menos precondições dadas para haver democracia, e seriam muito mais a 

expressão de uma sociedade democrática através de suas próprias instituições”. 

A concepção marxista de democracia considera a democracia de uma sociedade 

de mercado capitalista como aquela em que os indivíduos passam a ser considerados 

indivíduos-produtores. Compreende a autodeterminação no mundo do trabalho como o 

centro do processo de exercício da soberania por parte dos cidadãos (SANTOS & 

AVRITZER, 2002, p. 44). 

Do confronto dessas perspectivas surgiram as concepções hegemônicas no 

interior da teoria da democracia que passaram a vigorar na segunda metade do século 

XX. A construção dessas concepções hegemônicas ocorre no bojo da discussão entre 

três questões: a complexidade da relação entre procedimento e forma; ao papel 

desempenhado pela burocracia na vida das sociedades democráticas modernas; e, a 



inevitabilidade da representação nas democracias de grande escala (SANTOS & 

AVRITZER, 2002, p. 44). 

A discussão sobre procedimento e forma tem, na sua primeira formulação, 

respaldo em Kelsen (SANTOS & AVRITZER apud KELSEN, 2002, p. 44) e 

compreende a democracia apenas como um procedimento metodológico, tendo em vista 

ter buscado articular relativismo moral com métodos para a solução de divergências, 

métodos que passavam pelo parlamento, assim como formas mais diretas de expressão, 

“reduzindo, a partir de uma interpretação equivocada de Weber, o problema da 

legitimidade ao problema da legalidade”. 

Essa discussão assume outro enfoque a partir de Schumpeter (SANTOS & 

AVRITZER apud Shumpeter, 2002, p. 45) e Bobbio (2006, p.39). Estes transformam o 

procedimentalismo democrático em democracia das elites, negam a democracia popular 

e propõem que seu exercício deve ser por um governo de qualificados. “Partem do 

questionamento da idéia de uma soberania popular forte associada a um conteúdo de 

sociedade proposta pela teoria marxista”. 

Schumpeter (1994, p.305) substitui a idéia de democracia enquanto soberania 

popular pela idéia de democracia enquanto método, como sendo aquele arranjo 

institucional para chegar a decisões políticas – legislativas e administrativas – em que os 

indivíduos adquirem poder de decidir por meio de uma luta competitiva pelo voto do 

povo, cuja característica fundamental da democracia é a competição pela liderança. Para 

ele, a democracia tem mais probabilidade de ser eficiente quando os líderes são capazes 

de definir os termos da política sem serem atrapalhados por “palpiteiros passageiros.” A 

participação, portanto, não tem um papel de destaque em sua teoria. Na verdade, os 

únicos participantes plenos são os membros de elites políticas em partidos e em 

instituições públicas. 

As contribuições de Schumpeter tiveram grande influência nos trabalhos de 

G.Sartori (1994), no sentido de definir a democracia vertical, isto é, as estruturas de 

autoridade e liderança. O objetivo de Sartori (1994) é demonstrar a superioridade do 

elitismo competitivo sobre as versões participativas da democracia e a primazia da 

dimensão vertical sobre a dimensão horizontal da mesma. Esta superioridade ocorre 

porque os mecanismos institucionais da democracia vertical e as elites políticas 

produzem, segundo esse autor, resultados racionais no que diz respeito ao interesse da 

coletividade, ao passo que as versões participativas não poderiam alcançar tais 



resultados, na medida em que os modelos institucionais por elas propostos acarretariam 

distúrbios no processo de tomada de decisão. 

Sartori (1994, p.23), juntamente com Schumpeter, baseia sua teoria da 

democracia num modelo descritivo que explica de fato como as democracias funcionam 

e atuam. Desse modo, essa teoria supera a teoria clássica da democracia, que teria sido 

incapaz, segundo esse autor, de analisar a democracia como um sistema funcional que 

mantém o equilíbrio entre os grupos por meio dos mecanismos de eleições periódicas. 

Nesse sentido expressa: “o que a   democracia é não pode ser separado do que a 

democracia deve ser. Uma democracia só existe à medida que seus ideais e valores dão-

lhe existência” . 

Bobbio (2006, p. 56) avança nessa discussão ao transformar o 

procedimentalismo em regras para a composição do governo democrático. Para esse 

teórico, frente à complexidade das sociedades contemporâneas, a única fórmula possível 

é a democracia representativa, concebida em termos de regras do jogo no processo de 

constituição do poder soberano e seu exercício. Compreende a democracia como um 

conjunto de regras para a formação de maiorias, destacando o peso igual dos votos e a 

inexistência de distinções econômicas, religiosas, sociais e étnicas na formação do 

eleitorado.  

No interior dessa discussão, Bobbio (2006, p.65) ressalta ainda que o pluralismo 

de oligarquias em concorrência entre si resolveria os problemas gerados pela 

necessidade de ampliação da democracia, tendo em vista que os mecanismos 

institucionais da democracia direta são insensatos, em função das características da 

sociedade atual. Nesse sentido, uma sociedade pluralista que, conseqüentemente, 

apresenta maior distribuição do poder possibilitará a democratização da sociedade civil 

e, assim, ampliará a democracia política. 

Outra questão aqui apresentada se refere à relação entre democracia e burocracia 

e tem como referência central Max Weber. Esta discussão surge à luz do debate entre 

liberalismo e marxismo, quando Weber (1971, p.262) questiona a teoria clássica da 

democracia ao chamar a atenção para a inevitabilidade da perda de controle sobre o 

processo de decisão política e econômica pelos cidadãos e seu controle crescente por 

formas de organização burocrática: 

A burocracia acompanha inevitavelmente a moderna “democracia de 
massa” em contraste com o Governo autônomo democrático em 
pequenas unidades homogêneas. Isso resulta do princípio 
característico da burocracia: a regularidade abstrata da execução da 



autoridade, que por sua vez resulta da procura de “igualdade perante 
a lei” no sentido pessoal e funcional – e, daí do horror ao 
“privilégio”, e a rejeição ao tratamento dos casos “individualmente” 
(WEBER, 1971, p.262). 

 

Weber associa o desenvolvimento da burocracia ao surgimento do Estado 

moderno, e a separação entre trabalhadores e meios de produção é um fenômeno geral e 

não decorrente da organização de classe da sociedade capitalista, envolvendo não 

apenas os trabalhadores, mas outros indivíduos. Para este teórico, segundo Santos & 

Avritzer (2002, p.47), “o fenômeno da complexidade criava problemas para o 

funcionamento da democracia na medida em que criava uma tensão entre soberania 

crescente, no caso, o controle dos governos pelos governados, e soberania decrescente, 

no caso, o controle dos governados pela burocracia”. 

Weber (1971, p.262) se mostrou pessimista com o inevitável e crescente 

desenvolvimento da burocracia no mundo moderno na preocupação de sua constituição 

como uma “jaula de Ferro”, ao mesmo tempo em que se preocupava com a ameaça das 

“ações emotivo-passionais impulsionadoras de novos poderes carismáticos”. Porém, a 

complexidade e a inevitabilidade da burocracia foi crescendo, ao lado do crescimento 

das funções do Estado, possibilitando que essa discussão assumisse uma feição positiva.  

As idéias de Weber são assumidas por Bobbio (1976, p.34), porém de forma 

radical, pois este afirma “que o cidadão, ao fazer a opção pela sociedade de consumo de 

massa e pelo Estado de bem-estar social, sabe que está abrindo mão do controle sobre as 

atividades políticas e econômicas por ele exercidas em favor de burocracias privadas e 

públicas.” 

Nesse sentido, Santos & Avritzer (2002, p.48) criticam os teóricos que se 

pautam na defesa do aumento do controle da burocracia sobre a política, em substituição 

aos mecanismos de exercício da soberania por parte dos cidadãos, mostrando “o 

ceticismo sobre a capacidade das formas burocráticas de gestão lidarem com a 

criatividade e absorverem o conjunto das informações envolvidas na gestão pública”. 

Segundo esses autores, as formas burocráticas colocadas por Weber e Bobbio são 

“monocráticas na forma como gerem o pessoal administrativo e na forma como 

advogam uma solução homogeneizante para cada problema enfrentado em cada 

jurisdição”. Assim sendo, o favorecimento da centralização burocrática não possibilita 

tratar com o conjunto das informações necessárias para a implementação das políticas 



socioculturais e ambientais, o que levou à reinserção,  no  debate democrático,  dos  

“arranjos participativos”. 

Quanto à inevitabilidade da representação nas democracias de grande escala, 

encontramos duas justificativas: a primeira é proposta por Dahl (2001), que considera a 

representatividade como a única solução possível nas democracias de grande escala para 

a  questão  da “autorização”, a qual era considerada fundamental para a democracia. 

Preconiza que, “quanto menor for uma unidade democrática, maior será o potencial para 

a participação cidadã e menor será a necessidade para os cidadãos de delegar as 

decisões de governo para os seus representantes”. (DAHL, 2001, p.121). Sustenta o 

argumento da “autorização” pela questão do consenso dos representantes em oposição à 

rotatividade no processo de tomada de decisão próprio às formas de democracia direta. 

(SANTOS & AVRITZER, 2000 pp.45-46).           A segunda justificativa é a que se 

baseia nas considerações de Stuart Mill sobre o “Sistema de representação” como sendo 

“a grandiosa descoberta dos tempos modernos”. Apostava na capacidade de as formas 

de representação traduzirem as opiniões no interior da sociedade (SANTOS & 

AVRITZER, 2000 pp.45-46).  

Santos & Avritzer (2002, P.49) analisam essa posição mostrando os seus limites 

para a ampliação da democracia. Se, como afirma Dahl (2001), a autorização por meio 

da representação pode contribuir para  essa ampliação, não é bem verdade que ela 

consiga  contemplar  a identidade – a representação não consegue absorver todas as 

identidades minoritárias – e a prestação de contas, já que a representação dificulta o 

processo de desagregação da prestação, ou seja, há uma dificuldade de representar 

agendas e identidades específicas. 

Para os teóricos da teoria hegemônica, a democracia vincula-se a um método 

político cujo elemento democrático característico é a competição entre elites pelos votos 

dos cidadãos ordinários em eleições periódicas e livres. Através das eleições, a maioria 

pode exercer controle sobre os líderes e a igualdade política refere-se ao sufrágio 

universal e à existência de igualdade de oportunidades de acesso aos canais de 

influência sobre os líderes. A participação da maioria se restringe, assim, à escolha 

daqueles que tomam decisões. Nesse sentido, segundo Pateman (1992, p.25), sua função 

é de proteção, ou seja, a proteção do indivíduo contra decisões arbitrárias dos líderes 

eleitos e a proteção de seus interesses privados. 

Para Santos e Avritzer (idem, ibidem, pp 49-50), a concepção hegemônica de 

democracia trazia consigo uma degradação das práticas democráticas, o que coincidiu 



com uma grave crise de dupla patologia: a patologia da participação, com o aumento do 

abstencionismo, e a patologia da representação, na medida em que os cidadãos se 

sentiam cada vez menos representados por quem elegeram. 

A busca de investigar a qualidade e os limites da democracia enquanto regime de 

governo, nos últimos séculos, tem sido uma preocupação tanto de acadêmicos como 

também de políticos. Quando analisada em sua forma de expressão nos tempos da 

antiguidade, como conseqüência lhe são conferidos atributos negativos, como a 

volubilidade e a demagogia, traços que teriam se restringido ao longo dos tempos 

(COSTA, 2005, p.59). Essa preocupação demonstra que a democracia, como outros 

conceitos políticos, é contestável, ocorrendo no decorrer dos tempos “uma acirrada 

controvérsia entre as virtudes e os defeitos da democracia” (DALLYMAR, 2001, p.11). 

É neste sentido que autores como Weffort (1992; 1985), ao examinarem a possibilidade 

da democracia no Brasil e em outros países da América Latina, que se defrontam com 

grandes disparidades socioeconômicas e indícios de fragmentação do tecido social, 

questionam: Por que democracia e qual democracia? 

Essa discussão leva-nos em direção ao debate entre democracia representativa e 

democracia participativa apontando para uma nova perspectiva: a das teorias não-

hegemônicas. Essa perspectiva tem como prioridade interpretar o fenômeno 

democrático a partir da ênfase na criação de uma nova gramática social e cultural, 

compreendendo a inovação social articulada com a inovação institucional “a procura de 

uma nova institucionalidade democrática” ( SANTOS & AVRITZER, 2002, p.49). 

 

1.2.2 CONCEPÇÕES  NÃO-HEGEMÔNICAS DE DEMOCRACIA 

 

A proposta teórica de uma abordagem contra-hegemônica de democracia, 

segundo a qual a democracia é uma gramática de organização da sociedade e da relação 

entre o Estado e a sociedade, em um movimento denominado por Santos e Avritzer 

(2002, p.51) de “terceira onda de democratização”, pode ser encontrada na obra de 

vários autores, tais  como  Habermas (1995,1987), Castoriadis (1986), Lechner ( 1988), 

Nun (2000) e Boron (1994), Lefort (1988;2001) e Laclau e Mouffe (1985). Essas 

concepções vinculam a democracia à forma de vida e a consideram como forma de 

aperfeiçoamento da convivência humana. Neste formato, a dimensão normativa é 

considerada, porém, numa perspectiva atrelada a um conceito de cidadania e de 

soberania popular – pautado na idéia de participação dos cidadãos nos assuntos de 



interesse da coletividade. É uma concepção de democracia que considera a participação 

como sendo um componente fundamental ao exercício da cidadania, comprometida com 

a emancipação política e social dos indivíduos. 

Esta concepção não-hegemônica reconhece a pluralidade humana e tenta trazê-la 

como resposta às forças homogeneizadoras de organização da sociedade. Suspende-se a 

idéia de bem comum e busca-se uma nova institucionalidade da democracia que seja 

capaz de abarcar a pluralidade, principalmente baseada na garantia de direitos e 

liberdades políticas. Nesse contexto, o procedimentalismo passa a ser pensado como 

prática societária e não como método de constituição de governos, levando à abordagem 

dos elementos histórico-culturais dessa sociedade. 

Essa abordagem apresenta uma forte vinculação com os movimentos sociais, por 

sua inserção em lutas, objetivando a ampliação de espaços políticos, e, também, na 

busca de reconhecimento de novas identidades e grupos sociais no interior dos diversos 

sistemas políticos, instaurando uma nova gramática social (SANTOS &AVRITZER, 

2002, p.54). Coloca-se, assim, uma mudança de enfoque em relação à questão da 

participação, tendo em vista a existência de uma grande insatisfação com o tratamento 

que lhe foi dispensado na concepção hegemônica de democracia. Essa concepção partia 

da idéia de que a apatia e a indisponibilidade política de largos segmentos sociais são 

pressupostos da estabilidade do sistema. 

Neste trabalho vamos privilegiar as concepções de democracia não hegemônica 

de Jurgen Habermas e, principalmente, de Boaventura de Sousa Santos, os quais 

ressaltam a importância da dimensão política, da pluralidade do social e da sociedade 

civil.  É com Habermas que temos uma melhor compreensão da concepção de esfera 

pública. Habermas se  propõe, em seu modelo de Democracia Deliberativa ou 

Discursiva,  (apud DALYMAR, 2001, p.28), a corrigir os defeitos apresentados pelas 

variantes liberais e republicanas de democracia, negando o humanismo – o centramento 

no sujeito-contido em suas premissas. 

Para Habermas (1995, p. 299), um dos aspectos principais que a teoria 

democrática define é a existência da constituição como expressão de uma ordem 

normativa, legitimada por meio da deliberação de cidadãos, que inclui regras de 

circulação legitima de poder, sendo a institucionalização das formas de circulação de 

poder o princípio diferencial de seu modelo democrático. A partir de uma concepção de 

circulação de poder, o modelo de democracia deliberativa deve permitir um fluxo de 



questões da periferia mais externa do sistema (composta de consumidores e sociedade 

civil) até o nível central desse composto da administração pública e do sistema jurídico. 

Habermas (1995, p. 360), ao formular na sua teoria democrática o conceito de 

esfera pública, parte do princípio de que “a esfera pública é o locus diferente do 

Estado”, onde atores sociais interajam face-a-face e se envolvam em discursos marcados 

pela ação comunicativa, propondo o debate argumentativo no campo do fazer político, 

como uma das suas preocupações de propiciar  uma transformação estrutural da esfera 

pública. Em revisões teóricas feitas nas teses centrais sobre esta temática, Habermas 

(apud COSTA, 2002, p.234 ),  coloca que “o espaço público continua estabelecendo 

como órbita insubstituível de constituição democrática da opinião e da vontade 

coletivas, a mediação necessária entre a sociedade civil, de um lado, e o Estado e o 

sistema político por outro”. 

Segundo Santos & Avritzer (2002, pp. 52-53 ), ao postular um princípio de 

deliberação amplo, Habermas recoloca no interior da discussão democrática “um 

procedimentalismo social e participativo” de forma diferenciada de Bobbio, pois não 

pode ser “um método de autorização de governos” e, sim, uma “forma de exercício 

coletivo do poder político com base em um processo livre de apresentação de razões 

entre iguais” (SANTOS & AVRITZER apud Cohen, 2002, p.53 ), que tem origem na 

pluralidade das formas de vida existentes nas sociedades contemporâneas. Essa 

pluralidade precisa contar com o “assentimento desses atores em processos racionais de 

discussão e deliberação” ( SANTOS & AVRITZER, 2002, p.53). 

Esses atores participam da esfera pública como sujeitos dotados de opinião 

própria, concorrendo para garantir a contraposição coletiva a decisões discricionárias do 

poder público (NEVES, 2001, p.131). Para Habermas, segundo Avritzer (1993),  a 

esfera pública é vista como ponto de encontro e local de disputa entre os princípios 

divergentes de organização da sociabilidade, e os movimentos sociais, como atores que 

reagem à reificação e burocratização dos domínios de ação estruturados 

comunicativamente, defendendo a reestruturação das formas ameaçadas pela 

racionalização sistêmica. 

Habermas (apud NEVES, 2001, p.132), ressalta que a esfera pública como 

reconstrução do mundo da vida em um segundo plano, socialmente generalizado, não 

apresenta uma questão infrutífera. Porém, na construção da compreensão da esfera 

pública, deve-se partir “do dissenso estrutural já presente, em primeiro grau, na prática 

cotidiana de uma sociedade supercomplexa”, referindo-se a intermediação generalizada 



desse dissenso, não da sua amortização. E explicita que, no seu sentido estrito, a esfera 

pública pode ser compreendida como “campo de tensão entre mundo da vida, por um 

lado, e sistemas político e jurídico, por outro, ou mais precisamente: como campo de 

tensão entre mundo da vida e Constituição enquanto acoplamento estrutural desses dois 

sistemas”, uma vez que, na esfera pública se processam interferências estruturais entre 

os sistemas político e jurídico e o mundo da vida. 

Analisando as formas de democracia participativa, Santos &Avritzer (2002, 

p.66) chamam a atenção para os riscos de vulnerabilidades na  participação. Essas 

vulnerabilidades se diferenciam das apontadas por alguns teóricos da democracia 

liberal, os quais viam na participação o risco de desestabilizar o sistema político,  

enquanto outros a viam como um peso para a democracia, pelas demandas dos grupos 

excluídos. Os riscos da participação que esses teóricos ressaltam são diferentes, 

considerando que a participação se faz presente, tanto pela demanda dos grupos 

excluídos, como pelo nível de conscientização dos cidadãos e mobilização dos sujeitos 

sociais. Esses consideram como vulnerabilidades a “desqualificação da participação” 

pela disputa com as forças conservadoras na luta contra a hegemonia da democracia 

liberal; “participação que não consegue se impor”  na construção da alternativa 

democrática; falta de “pluralização da gramática política para que a pluralidade da 

sociedade seja assumida pela democracia”  e  “processo de cooptação”. Porém, essas 

vulnerabilidades poderão ser atenuadas pela utilização de formas que reforçam a 

democracia participativa: 

                                               Participação aberta a todo o cidadão, sem nenhum status especial 
atribuído a qualquer organização, inclusive comunitária, e a 
combinação da democracia direta com a representativa, cuja 
dinâmica institucional atribui aos próprios participantes a definição 
das regras internas (SANTOS, 2002, p. 66). 

Esta análise é reforçada quando Santos (1999, p.269) ressalta que é preciso evitar 

situações em que o “autoritarismo centralizado do Estado” se apóie no “autoritarismo 

descentralizado do terceiro setor”, pois abundam experiências de promiscuidade 

antidemocrática entre eles que identificam situações desse tipo, em que cada um usa o 

outro para se “desresponsabilizar perante os cidadãos, no caso do Estado; e os membros 

ou as comunidades, no caso do terceiro setor. E propõe a democratização do Estado e a 

democratização do terceiro setor”. 



As perspectivas teóricas aqui propostas nos sugerem apostar na possibilidade de 

uma ação conjunta e interativa do Estado e da sociedade civil para se construir políticas 

públicas mais democráticas. Porém, não se deve obscurecer que as relações que se 

estabelecem entre esses espaços são permeadas por conflitos e tensões, cuja dimensão 

depende do quanto compartilham e com que centralidade o fazem. As interpretações 

baseadas em determinações estruturais nos eximem de entender os processos políticos 

que a constituem e a explicariam, levando-nos a uma visão reducionista da questão. A 

concepção de sociedade civil como “pólo de virtude” e do Estado como “encarnação do 

mal” faz parte desse reducionismo. Porém, é importante ressaltar “a construção histórica 

dessas relações, no sentido de que elas são objeto da política e, portanto, transformáveis 

pela ação política” (DAGNINO, 2002  p.281). 

Compondo o conjunto de reflexões teóricas não hegemônicas de democracia 

situa-se a concepção sobre a democracia, colocada por Boaventura de Souza Santos 

como uma     “Democracia participativa” ou “Democracia de alta intensidade”, a qual 

será tratada no próximo item.      

1.3 PARA UMA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA OU DEMOCRACIA DE 

ALTA INTENSIDADE 

 

Ao refletir sobre a democracia, Santos & Avritzer (2002) fazem uma crítica à 

democracia construída pela modernidade5, afirmando ser fundamental pensar a 

democracia como uma nova gramática social e uma nova forma de relação entre Estado 

e sociedade, a serviço da inclusão, em sua multidimensionalidade, baseada nos 

princípios da igualdade e da diferença. Neste sentido, Santos (2007, p.62) propõe uma 

“democracia de alta intensidade”: aquela que pressupõe “a democratização de todos os 

espaços” através da “substituição das relações de poder por relações de autoridade 

compartilhada”. E complementa: “é um trabalho democrático muito mais amplo do que 

se pensava até agora”. Advoga ainda que seja uma democracia que vincule o local, o 

regional e o global, no sentido de resgatar a visão de totalidade e o respeito às 

                                                
5 Para Santos (2006, p.318), a modernidade se baseava no contrato social, que significa a metáfora 
fundadora da sua racionalidade social e política. Entende este autor que esse contrato social forjado na 
modernidade não mais dá conta da dinâmica de exclusão e inclusão, deixando à margem da 
contratualidade  grande parte da população, numa situação em que se passa diretamente do pré-
contratualismo – em que, mesmo para os excluídos, havia a perspectiva de serem incluídos –, para o pós-
contratualismo – em que essa possibilidade de inclusão geralmente não existe mais. Para ele, a solução 
seria um outro contrato social como exigência da reconfiguração e reconstrução do espaço-tempo da 
participação e deliberação democrática. 



especificidades, e se paute em um novo contrato social em que sejam levadas em 

consideração formas possíveis de combinação entre a democracia participativa e a 

democracia representativa, na direção da coexistência e da complementaridade entre 

elas. Essas duas formas de articulação – a coexistência e a complementaridade – se 

diferenciam, principalmente porque a complementaridade requer uma decisão da 

sociedade política no sentido de ampliar a participação local, através da transferência ou 

devolução para formas participativas de deliberação de prerrogativas decisórias, a 

princípio detidas pelos governantes (SANTOS & AVRITZER, 2002, pp. 56, 76 ). 

A construção de um novo contrato social surgiria como exigência da 

reconfiguração e reconstrução do espaço-tempo da participação e deliberação 

democrática. Seria um contrato bastante diferente daquele da modernidade, construído 

sobre pressupostos distintos daqueles que sustentaram o contrato social moderno 

ocidental, conforme ele resume num parágrafo: 

 

é antes de mais nada, um contrato social muito mais inclusivo porque 
deve abranger não apenas o homem e os grupos sociais, mas também a 
natureza. Em segundo lugar, é um contrato intercultural porque a 
inclusão se dá tanto por critérios de igualdade como por critérios de 
diferença. Em terceiro lugar, sendo certo que o objetivo último do 
contrato é reconstruir o espaço-tempo da deliberação democrática, este, 
ao contrário do que sucedeu no contrato social moderno, não pode 
confinar-se ao espaço-tempo nacional estatal e deve incluir igualmente 
os espaços-tempo local, regional e global. Por último, o novo contrato 
não assenta em distinções rígidas entre Estado e sociedade civil, entre 
economia, política e cultura, entre público e privado. A deliberação 
democrática, enquanto exigência cosmopolita, não tem sede própria, 
nem uma materialidade institucional específica (SANTOS, 2006, pp 
339-340). 
 

A concepção de democracia colocada por Santos (2006, p.372) representa uma 

forma de alcançar a emancipação social na medida em que pode contribuir para a 

ampliação da atuação dos atores sociais nos processos decisórios, baseada na sua 

criatividade. Uma democracia que se paute nos movimentos sociais que questionem as 

históricas e crônicas práticas de exclusão, abrindo, dessa forma, espaços de 

consolidação de uma nova cultura política, ao concorrer para que os cidadãos 

promovam controle das ações governamentais, exercendo forças de pressão junto às 

formas de exercício da democracia representativa. 

Segundo Santos (2000 p.111), o compromisso com a emancipação requer se 

pensar um novo senso comum político. Esse novo senso comum deverá ser construído 



sob o princípio da comunidade, “com as suas dimensões (a solidariedade e a 

participação) e a racionalidade estético-expressiva (o prazer, a autoria e a 

artefatualidade discursiva). Entre estas, resumidamente, destacamos as três dimensões 

do senso comum: a solidariedade (dimensão ética), a participação (dimensão política) e 

o prazer (dimensão estética). 

Torna-se, assim, de vital importância, a revisão da teoria democrática, a partir do 

estabelecimento de critérios de participação política que extrapolem a representação 

eleitoral, articulando-se à democracia representativa, a qual deverá ser ampliada e 

aprofundada, com a democracia participativa. Para isso, o campo do político precisa ser 

radicalmente redefinido e ampliado, surgindo a necessidade de uma nova teoria 

democrática que, segundo Santos (2000, p.271),  “deverá proceder à repolitização 

global da prática social e o campo político imenso que daí resultará permitirá desocultar 

formas novas de opressão e de dominação, ao mesmo tempo em que criará novas 

oportunidades para o exercício de novas formas de democracia e de cidadania”. 

Essa nova teoria é por ele designada de “pós-moderna de oposição”6 (SANTOS, 

2004, p.10). Visa romper com a democracia liberal para a superação dos autoritarismos 

que existem em todas as formas de relacionamento social, pelo alargamento do campo 

político nos múltiplos espaços estruturais da interação social. Tal alargamento se dará 

mediante uma ação de repolitização que possibilite identificar relações de poder 

existentes nos diversos espaços estruturais da interação social, buscando práticas e 

mecanismos que permitam transformá-las em “relações de autoridade partilhada”: o 

espaço da cidadania, ou seja, o espaço político segundo a teoria liberal; o espaço 

doméstico, o espaço da produção, o espaço mundial, o do mercado e o da comunidade. 

A idéia de obrigação política horizontal e presente em todos os processos de interação 

social nos diferentes espaços estruturais pode ser considerada como uma das bases da 

construção da democracia social. 

Nesse sentido, a democracia participativa permite atuar tanto nos espaços 

estatais, como no terreno da sociedade civil, ampliando as possibilidades da organização 

dos agentes sociais na defesa de políticas públicas inclusivas, gerando mudanças nas 

práticas políticas, efetivando aquilo que se pode designar de repolitização global da vida 

social, pelo permanente exercício da democracia. As possibilidades de esse tipo de 

                                                
6 Segundo Santos (2004, p.11), a concepção de pós-moderno de oposição se posiciona na crítica do 
universalismo e da unilinearidade da história, das totalidades hierárquicas e das metanarrativas; na ênfase 
na  pluralidade, na heterogeneidade, das margens ou periferias; na epistemologia construtivista, ainda que 
não nihilista ou relativista. 



democracia poder contribuir efetivamente para a emancipação social, dependem da 

prática de uma participação ampliada dos diferentes atores sociais e políticos na cena 

dos processos decisórios. 

A agenda de compromissos da democracia participativa estabelece como 

aspectos importantes a pluralidade cultural e o reconhecimento de novas identidades, os 

quais foram desconsiderados pela democracia representativa. Para isso, tornam-se 

necessárias profundas redefinições da prática democrática, que deverão ultrapassar o 

processo de agregação, próprio da democracia representativa. 

As reflexões sobre democracia aqui colocadas são referenciadas nas três teses 

que Santos & Avritzer (2002) propõem para o fortalecimento da democracia 

participativa: 

1- Fortalecimento da demodiversidade – Partindo da constatação de que nos últimos 

vinte anos foi se perdendo a diversidade de formas democráticas alternativas, em que o 

jogo, a competição entre elas, de alguma maneira, dava força à teoria democrática, 

reconhece que não há uma forma única para a democracia assumir. Assim, propõe que é 

preciso reconstruir, reinventar algumas dessas formas de demodiversidade, e entre essas 

“a principal é a relação entre democracia representativa e democracia participativa” 

(SANTOS, 2007, p. 90). Neste caso, o sistema político abre mão de suas prerrogativas 

decisórias em favor de instâncias participativas e cita a deliberação pública ampliada e o 

adensamento da participação. Porém, Santos (2007, p. 93) destaca que essa relação deve 

ser considerada em três vias: a relação entre Estado e movimentos sociais; entre partidos 

e movimentos sociais e dos movimentos sociais entre si (SANTOS, 2007,  pp 90-91).  

2- Articulação contra-hegemônica entre o local e o global fortalecida – ao considerar 

que as sociedades em geral continuam sendo cada vez mais injustas, porque o âmbito 

local não consegue uma articulação nacional,  esse fortalecimento é pensado no sentido 

do apoio  dos atores democráticos globais aos atores locais, nos quais a democracia é 

fraca, assim como a necessidade que as alternativas locais têm para se expandirem do 

plano local para o global, apresentando-se como alternativas ao modelo hegemônico 

(SANTOS, 2007, p.95). 

3-Ampliação do experimentalismo democrático – Defende a necessidade da 

multiplicação de experimentos na direção da  pluralização cultural, racial e distributiva 

da democracia e advoga que o formato da participação vai sendo adquirido 

experimentalmente. 



Essas três teses precisam ser apreendidas dentro do princípio da 

indissociabilidade, o qual pressupõe que as condições necessárias à democracia são, ao 

mesmo tempo, políticas e epistemológicas. Assim, redefinir o conceito de democracia, 

ampliando-o ao conjunto da vida social, permite redefinir, politicamente, as ações 

sociais que podem favorecer a sua construção enquanto sistema social fundado em 

ações democráticas em todas as esferas da vida social (OLIVEIRA, 2006, p.149). 

A partir dos pressupostos teóricos colocados, inferimos que deve haver uma 

relação entre Estado e sociedade civil, com base em uma ação articulada entre essas 

instâncias. Essa articulação não implica necessariamente, conforme Santos (2007), a 

complementaridade entre um e outro e, muito menos, a substituição de um pelo outro. 

Dependendo do contexto político, essa articulação pode consistir mesmo na 

confrontação ou oposição. Para tanto, torna-se necessário que tanto o Estado como a 

sociedade civil, passem por um processo de redemocratização. E as lutas pela 

democratização do espaço público têm assim um duplo objetivo: a democratização da 

meta-regulação e a democratização interna dos agentes não-estatais de regulação. 

A democracia participativa ou de alta intensidade (SANTOS & AVRITZER, 

2002; SANTOS, 2007), proposta como uma perspectiva diferenciada da democracia da 

modernidade, preconiza o fortalecimento da demodiversidade, o fortalecimento da 

articulação contra-hegemônica entre o local e o global e a ampliação do 

experimentalismo democrático. Pressupõe a democratização de todos os espaços através 

da  substituição das relações de poder por relações de autoridade compartilhada, 

ampliando assim as possibilidades de democratização.  

As perspectivas teóricas já colocadas, ao lado das reflexões acerca da gestão 

democrática da educação e da constituição da educação do campo, no Brasil, as quais 

serão tratadas no próximo capítulo, subsidiarão teoricamente os achados desta pesquisa, 

na direção de se identificar se em Lagoa do Itaenga está havendo um processo de 

democratização da educação do campo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E A 

CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

 

 

 

 

 

 

 



Um projeto de educação básica do campo 
tem                                                                             
de incorporar uma visão mais rica do 
conhecimento e da cultura, uma visão                                                                               
mais digna do campo, o que será possível se                                                                              
situamos a educação, o conhecimento, a                                        
ciência, a tecnologia, a cultura como direitos                                                                              
e as crianças e jovens, os homens e mulheres                                                  
do campo como sujeitos desses direitos.                                                                                                                                
 
(MIGUEL ARROYO, 2004, p.82) 

 

Este capítulo trata da gestão democrática da educação no que se refere a algumas 

reflexões teórico-conceituais, ao marco legal e a sua contextualização na conjuntura 

brasileira e da construção da educação do campo. 

Abordamos a democratização da educação como uma perspectiva para a 

construção da educação do campo, compreendida como uma “construção participativa 

de um projeto de educação de qualidade social, transformador e libertador”, em que o 

sistema de ensino e, especialmente, a escola sejam um laboratório para o exercício e a 

conquista de direitos, “voltado à construção de um projeto social solidário, que possua 

na prática da justiça e da liberdade, no espírito humano, nas relações fraternas entre 

homens e mulheres e na reconstituição da relação harmoniosa com a natureza, o centro 

das suas preocupações” (GENTILI, 2003, p.37). 

Dessa forma, a democratização da educação será tratada no sentido amplo, ou 

seja,  considerando  todos os espaços e todos os níveis  em que se realiza a ação 

educativa, como os de gestão e da prática pedagógica, de forma articulada: a 

democratização  da gestão, a democratização do acesso e garantia de permanência e  a 

qualidade da educação. Reforçando esta perspectiva tomamos como base o que coloca 

Lima (2002, p.70): “a democratização da escola envolve e atravessa todos os níveis 

(macro, meso, micro), da administração central à sala de aula, do organograma do 

sistema escolar à organização do trabalho pedagógico, dos processos aos conteúdos, das 

regras formais às regras não formais e informais”. 

A construção da educação do campo, avançando de uma perspectiva de 

educação rural para uma educação do campo como direito dos povos do campo se insere 

de forma apropriada nessa reflexão sobre a democratização da educação. 

 

 

 



 

2.1. A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 

 

A literatura sobre esta temática é bastante pródiga, explicitada em temas 

relativos à política, planejamento e gestão democrática no âmbito da escola e dos 

sistemas federais, estaduais e municipais de educação, com estudos sobre eleição de 

diretores, Conselho Municipal de Educação, Conselho Escolar, Projeto Político-

Pedagógico, processo de municipalização7 e descentralização, orçamento participativo e 

outros. Neste item, priorizamos as bases teóricas que orientam essa temática, o marco 

legal e a sua contextualização no Brasil. 

 

2.1.1 ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICO-CONCEITUAIS 

 

A base teórica sobre essa temática privilegiou autores que se pautam nos 

princípios da democracia participativa e da cidadania democrática, os quais demonstram 

uma relação com a perspectiva da Democracia de alta intensidade proposta por 

Boaventura de Souza Santos, a qual é referenciada no capítulo I deste trabalho.   

Ao procedermos a estudos sobre a gestão democrática da educação, 

consideramos ser   fundamental que se contemplem todas as esferas em que se 

desenvolve a ação educativa: do sistema educacional à escola. E apreender a 

democratização da escola requer considerar a democratização do acesso, da 

permanência e da gestão (FERNANDES, 1998; PARO, 1996). Neste sentido, Spósito 

(2005, p.55) adverte: “enquanto a democracia não chegar ao trabalho da  sala de aula, a 

escola não pode ser considerada democrática. A sala de aula não é só lugar de conteúdo, 

é também o lugar da disputa pelo saber, é o lugar da construção da subjetividade,  é  o 

lugar da educação política”. 

Dessa forma, a gestão democrática poderá possibilitar alterações na prática 

pedagógica e contribuir para melhorar a qualidade da educação. Entretanto, para isso é 

necessário existir uma vontade coletiva para transformar a existência pedagógica 
                                                
7 A municipalização aqui é considerada como socialização do poder decisório e de gestão, com os 
diversos setores do poder local e resultando em políticas ditadas pela maioria ou por consensos possíveis. 
A municipalização só consolidará o processo de democratização na medida em que for articulada com as 
diferentes esferas de governo, como está escrito na constituição que prevê o regime de colaboração entre 
os sistemas de ensino.Há uma grande diferença entre municipalização e prefeiturização, pois a 
prefeiturização é a mera transferência de atribuições somente no plano da administração, com a 
continuação do poder decisório excessivamnete em mãos dos governos central e estadual (ROMÃO, José 
E,1992;GADOTTI, M. & ROMÃO,José E. 1993.; ABREU,M.1999). 



concreta, e a gestão democrática deve ser um instrumento de transformação das práticas 

escolares, não a sua reiteração. A proposta pedagógica precisa estar calcada numa 

concepção democrática do processo educativo, segundo defende Spósito (2005, p.55): 

 

Se o modelo pedagógico buscado estiver calcado numa concepção 
genuinamente democrática do processo educativo, pressuporá 
ampliar a participação para se tornar factível e real, e será construído 
a partir de um projeto coletivo que não possa mais ser gestado sem a 
presença de outros protagonistas: alunos, pais e demais forças sociais. 

A gestão democrática poderá ser um caminho real de melhoria da qualidade da 

educação, e a escola pública precisa ofertar um ensino prazeroso, como uma condição 

necessária para despertar o interesse dos educandos e que esses sejam seduzidos pelo 

desejo de aprender, possibilitando-lhes a sua constituição como seres humanos, 

conforme é explicitado por Paro (2005, p.61):  

a escola pública tem baixa qualidade, antes de tudo e principalmente, 
porque não fornece o mínimo necessário para a criança e o 
adolescente construírem-se como seres humanos, diferenciados do 
simples animal. Quando se fala em educação para a formação do 
cidadão é esse pressuposto que deve estar por trás: o de que, como 
condição para elevar-se a um nível humano de liberdade, 
diferenciando-se da mera necessidade natural, o indivíduo precisa 
atualizar-se historicamente pela apropriação de um mínimo do saber 
alcançado pela sociedade da qual ele faz parte.  

 

Essa discussão nos remete a Freire (2001, p.18), que percebe que a democracia 

não acontece de uma hora para outra, por decreto, por uma concessão de uma autoridade 

que se auto-intitule democrática, ou apenas quando a sociedade deixar de ser capitalista. 

Ele entende que a democracia, a liberdade, a autonomia é um “processo”. Mas não é um 

processo de cima para baixo e, sim, uma conquista conjunta, coletiva, que exige 

respeito, diálogo e poder de decisão de todos que participam desse processo. Um 

processo que faz parte da própria humanização do ser humano, da sua vocação para “ser 

mais”.  

Freire, segundo Lima (2002, p.32), ao refletir sobre a democratização da escola, 

preocupava-se com as mudanças da cara da escola no sentido de uma “escola 

competente, democrática, séria e alegre”, ou seja, lutava por uma “democracia radical”, 

por uma concepção de organização e de escola que considera os indivíduos sujeitos do 

ato de se organizarem, em que a participação, a discussão e o diálogo são apontados 

como verdadeiros “métodos da construção democrática”. Ao propor uma aprendizagem 

da democracia através do seu exercício e da sua própria existência, Freire rejeita as 



teorias elitistas da democracia e opõe-se a perspectivas formalistas e instrumentais, 

subordinadas à “liderança competitiva”, “organização oligárquica” e “racionalidade 

burocrática”, de autores como Shumpeter, Michels e Weber, afirma Lima (1992, pp 89-

104). 

Para Freire (1991, pp 24, 29,47-48; 1996, pp 103, 119-120), a defesa de uma 

democracia radical significa que a população tem de estar presente na história e não 

simplesmente estar nela representada, e assim reafirma a natureza dialógica como 

prática fundamental da natureza humana e da democracia e a importância da decisão 

como instrumento de um processo democrático. A construção de uma escola 

democrática só ocorre a partir de uma “pedagogia da pergunta, indagativa”, em que o 

processo ensino–aprendizagem aconteça com “seriedade, mas sem sisudez e ao se 

ensinarem os conteúdos, se ensine também a pensar”; com uma real participação da 

comunidade de pais e de representantes de movimentos populares na vida inteira das 

escolas; com a participação dos educadores e com a liberdade e autoridade docentes 

democráticas, apoiadas na competência profissional dos professores, e com poder de 

decisão, pois “só decidindo é que se aprende a decidir e só pela decisão é que se alcança 

a autonomia”. 

A tomada de decisões, ao lado do diálogo, é também considerada por Cury 

(2002, p.165) como uma condição fundamental da gestão escolar democrática: 

A gestão implica um ou mais interlocutores com os quais se dialoga 
pela arte de interrogar e pela paciência em buscar respostas que 
possam auxiliar no governo da educação segundo a justiça. Nessa 
perspectiva, a gestão implica diálogo como forma superior de 
encontro das pessoas e solução de conflitos. 

 

Nessa discussão se coloca também Ferreira (2004, pp 1242 e 1243), que adota o 

diálogo como uma generosa disposição de abrir-se ao “outro”, o qual irá “somar” 

compreensões convergentes ou divergentes, visando à construção da humanização das 

relações, ou seja, o diálogo como a verdadeira forma de comunicação humana no 

sentido de construir coletivamente, na escola, na sociedade e em todos os espaços, uma 

nova ética humana e solidária. Uma nova ética que seja o princípio e o fim da gestão 

democrática comprometida com a verdadeira formação da cidadania. 

A produção científica sobre a democratização da educação tem refletido sobre os 

instrumentos institucionais para viabilizar essa democratização, tais como Conselhos 

municipais, Conselhos escolares, Fóruns, eleições de diretores, Círculo de pais e 

mestres, Projeto Político-Pedagógico. Porém, na prática, poucas mudanças ocorreram a 



partir da criação e/ou implementação desses instrumentos, pois um simples arranjo 

institucional direcionado para o estabelecimento de práticas participativas não gera, por 

si só, participação e, tampouco, o processo participativo é absorvido e interiorizado da 

mesma forma pelos diversos grupos sociais, “sendo esse processo permeado de 

contradições, conflitos e controvérsias” (APPLE & BEANE, 2001, p. 20). Há 

indivíduos e grupos que se envolvem mais ativamente nos processos participativos de 

formulação, acompanhamento e gestão de políticas públicas e aqueles que não se 

comprometem com ações coletivas, prejudicando, muitas vezes, o processo de 

desenvolvimento e o fortalecimento da democracia, a qual possui, ou não, uma forte 

relação com a internalização pelos atores políticos, de um comportamento que 

possibilite o seu constante aperfeiçoamento para além da simples promulgação das 

regras para gerir o jogo democrático. As atitudes não-democráticas podem partir tanto 

dos atores governamentais, como dos não-governamentais e da população em geral 

(GOHN, 2001; SILVA, 1996). 

Por outro lado, a participação pode se efetivar a partir de uma certa  autonomia  

dos atores sociais, conforme é colocado por Lima (2002, p.45-48), que, ao analisar a  

participação das pessoas na gestão escolar, afirma que essa ocorre com base em uma  

“autonomia relativa mesmo quando a autonomia das escolas não se encontra 

juridicamente consagrada e formalmente reconhecida e regulamentada”. Assim, os 

atores sociais não se limitam às regras estabelecidas, selecionando-as ou criando as suas 

próprias regras: é o que Lima (idem, ibidem, p.48) denomina de “modelos recriados ou 

de produção”. Ao lado desses modelos, conceitua mais dois modelos organizacionais de 

orientação para a ação: “os modelos decretados ou de reprodução” – que, do ponto de 

vista jurídico-normativo, regulam a organização e o funcionamento da escola –, e os 

“modelos interpretados ou de recepção” – os modelos resultantes de processos de 

recontextualização, ou seja, “fortemente condicionados pelos contextos e pelos atores 

envolvidos”, acrescentando sempre algo às regras estabelecidas, abrindo novas 

perspectivas, trazendo novos elementos, “nem sempre coincidentes com a vontade do 

legislador”. 

Em seqüência, serão delineados os instrumentos normativos que demonstram 

relação com a gestão democrática. 

 

2.1.2. O MARCO LEGAL 

 



A democratização da educação no Brasil encontra respaldo em instrumentos 

legais, a partir da década de 1980. Foi um período em que a ordem jurídica de caráter 

democrático se impôs como um todo, contemplando, entre outras, a área educacional. 

Dessa forma, a gestão democrática da educação se fundamenta na Constituição Federal, 

no seu art. 37, o qual preconiza os princípios básicos que devem reger a administração 

pública: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Esses princípios, quando 

efetivados, colocam a transparência, o diálogo, a justiça e a competência como 

transversais à cidadania democrática. 

No capítulo III da Constituição Federal, relativo à educação, à cultura e ao 

desporto, está contido, no art. 206, entre os sete princípios norteadores da educação, o 

da educação como direito de todos e dever do Estado e da família, além de normalizar, 

através de seu art. 205, a preparação da pessoa para o exercício da cidadania e para o 

trabalho, garantindo, assim, em termos legais, esse direito: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

A gestão democrática é contemplada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9394/ 96, ao considerar o que já propunha a Constituição Federal e 

referindo-se ao pacto federativo nos termos da autonomia dos entes federados. Tratam-

se do art. 3º sobre os princípios balizadores do ensino, inciso VIII – gestão democrática 

do ensino público na forma da Lei e da legislação dos sistemas de ensino – e do art. 14, 

ao estabelecer que: 

Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I-participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II-participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. 

 

Apreende-se assim que há uma abertura de espaços para a autonomia dos entes 

federados encaminharem a gestão democrática para além do que está definido na 

Constituição Federal de 1988. A LDB/1996 considera também a gestão democrática ao 

tratar da importância do trabalho da escola ser articulado às famílias e à comunidade, 

“criando processos de integração da sociedade com a escola” (Artigos 12 e 13). No art. 

15, propõe que os sistemas de ensino devem assegurar às unidades escolares públicas de 



educação básica, que os integram, uma “progressiva autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira” (BRASIL/ LDB nº 9394/96).  

No que se refere à formação profissional, a LDB (BRASIL, Lei nº 9394/96) 

mostra a importância de se levar o conhecimento da gestão democrática aos gestores. 

Ao preconizar que a formação dos profissionais para a educação básica, inclusive os 

gestores, passa pela formação docente e/ou pedagógica, demonstra uma preocupação 

com o caráter profissional que assumem as funções de gestão e a responsabilidade das 

instituições formadoras no “estabelecimento de componentes teórico-práticos capazes 

de suscitar nos futuros gestores a problemática da gestão democrática” (CURY, 2002, p. 

169).  

A gestão democrática também foi contemplada no Plano Nacional de Educação 

(PNE), aprovado pela Lei nº 10127, de 9 de janeiro de 2001. O PNE trata primeiramente 

dessa questão nos objetivos e prioridades, ao ressaltar a importância da participação dos 

profissionais de educação na elaboração do Projeto pedagógico da escola e da 

comunidade   em conselhos escolares ou equivalentes. Propõe, também, que a gestão de 

recursos seja realizada de forma eficiente e com transparência e, para isso, coloca que é 

fundamental o aprimoramento contínuo do regime de colaboração entre União, Estados 

e Municípios, e entre entes da mesma esfera federativa, mediante ações, fóruns e 

planejamento interestaduais, regionais e intermunicipais. 

A resolução CNE/CEB nº1, de 3 de abril de 2002, que institui as diretrizes 

operacionais para a educação básica nas escolas do campo, faz menção em  seu artigo 

10 à gestão democrática, apoiando-se na LDB:  

O projeto institucional das escolas do campo em consonância com o 
artigo 14 da LDB garantirá a gestão democrática, constituindo 
mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre a escola, a 
comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos normativos do 
sistema de ensino e os demais setores da sociedade. 

 

A oferta da educação diz respeito precisamente ao cumprimento do artigo 26 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo o qual toda pessoa tem direito à 

educação. Assim sendo, a alfabetização é o primeiro passo na conquista do direito a 

educar-se. Nesse sentido, Rivero H. (1989) considera a alfabetização como o início da 

participação na construção democrática e percebe no analfabetismo uma expressão de 

falta de democracia e um obstáculo real para a plena vigência dos direitos humanos. 

Nesse caso, há um expresso chamamento ao Estado, através da Constituição de 

1988, no seu artigo 205, para a que a educação se constitua “como direito de todos e 



dever do Estado e da família”, e da LDB, nos seus artigos 2º e 4º e, ao lado desses 

instrumentos legais, para que intervenha ativamente através de uma série de políticas, 

no cumprimento desses direitos. Porém, para além da formulação legal desses direitos, é 

necessário lutar pela sua implementação, o que nos permite entender por que uma das 

principais abordagens – que, no Brasil, como em outros países, relacionam a educação 

com a idéia de democracia – trata essencialmente da expansão dos serviços escolares no 

sentido de sua universalização. Nessa perspectiva, a universalização deve ser abordada 

considerando as relações entre igualdade e identidade e entre diferença e desigualdade, 

objetivando a inclusão da diversidade de grupos sociais e que a eles seja garantida uma 

educação de qualidade.  

 

2.1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO BRASIL E A 

EDUCAÇÃO 

 

A gestão democrática da educação no Brasil tem como uma das suas 

perspectivas centrais a questão da descentralização, a qual, segundo Azevedo (2003, 

p.5), é um tema/conceito complexo, pois “implica considerar uma multiplicidade de 

dimensões, a exemplo da político-administrativa que, por sua vez, requer o enfoque de 

questões de ordem jurídica, tributária e fiscal, de suas conseqüências socioeconômicas, 

e de suas articulações com a organização do aparelho do Estado, com as relações de 

poder e com as práticas democráticas”. 

A descentralização se apresenta em escala mundial, tendo em vista o fracasso da 

centralização ocorrido principalmente nos países da América Latina e no Brasil, e 

ocorre em um quadro de pronunciada crise do Estado. Entre os fatores dessa crise, a 

fiscal se apresenta como o primeiro, e esta não pode ser reduzida a um fenômeno 

conjuntural, embora esteja relacionado a dificuldades do contexto internacional. Ela 

possui fundamentos no lento desgaste da matriz político-institucional que moldou a 

ordem estatista sob cuja égide evoluiria a industrialização substitutiva de importações. 

Dessa forma, a análise da crise necessita levar em conta os fatores externos  e internos 

relacionados à corrosão da ordem pregressa, dado o acirramento das tensões entre seus 

elementos constitutivos. Tal desgaste, segundo Diniz (1997, p. 20), “atingiria as formas 

prevalecentes de articulação Estado-sociedade, a dinâmica das relações capital-trabalho, 

o padrão de administração do conflito distributivo e, sobretudo, a modalidade de 

relacionamento entre os setores público e privado”. 



No período 1964-1984, a conjuntura brasileira ainda apresenta uma nítida feição 

centralizante, em que os Estados e os municípios, o legislativo e o judiciário foram 

reduzidos a simulacros de poderes, estritamente controlados pelo Governo Central e, no 

interior deles, pelas elites militar e tecnocrática. Dessa forma a descentralização nos 

anos setenta se pauta na distribuição das receitas fiscais para os municípios, ou seja, era 

uma descentralização comandada e concedida pelo poder central (COSTA, 2005). 

Ao lado da crise fiscal e contribuindo para o seu agravamento um outro fator  a 

considerar  são as mudanças de comportamento dos diferentes atores políticos, que 

produzem um quadro de autonomização da sociedade civil perante o Estado, 

culminando com a redemocratização que leva ao surgimento da Nova República na 

década de 1980. A ampliação de demandas até então reprimidas e a incapacidade de 

atendimento pelo Estado comprometeram o alcance dos objetivos políticos propostos e 

contribuíram ainda mais para o agravamento da crise fiscal (DINIZ, 1997). 

A partir da década de oitenta é que a descentralização vem assumindo um 

relevante espaço no cenário brasileiro e se constituiu num princípio ordenador das 

reformas do setor público. Essas reformas tiveram uma abrangência internacional e se 

propagaram nos diversos países, sendo a bandeira da descentralização advogada por 

governos conservadores e social-democratas. É um período que surge como uma 

reivindicação democrática e no quadro da valorização recente de formas de democracia 

direta e de mecanismos de controle social mais efetivos, para além das instituições 

representativas, tendo em vista que  o centralismo que caracterizou o regime militar dos 

anos setenta produziu uma cultura de ineficiência, corrupção e cerceamento da 

participação nos processos decisórios (MELO,1997; ZAULI 1999).  

É uma conjuntura que se apresenta com a derrocada do regime autoritário e a 

consolidação de uma ordem democrática, demonstrando assim o esgotamento do 

modelo de desenvolvimento econômico adotado no Brasil, de seus parâmetros 

ideológicos e do tipo de intervenção estatal responsável por sua implementação, dentro 

de um quadro mais geral da ordem política. Assim, a nova agenda contempla entre os 

seus objetivos prioritários a institucionalização da democracia, além da estabilização 

econômica e da reinserção internacional (DINIZ, 1997). 

É a partir da década de 1990 que se vai procurar adequar a sociedade brasileira 

aos novos rumos da acumulação capitalista. De fato, a questão da reforma do Estado 

passa a ser uma bandeira fundamental desse período e que se materializará, dentre 

outras formas, na privatização de várias empresas estatais e na introdução do que ficou 



conhecido como gestão gerencial dos serviços públicos. Vale lembrar que a proposta 

foi, em um primeiro momento, a de reduzir o Estado ao mínimo necessário, ou seja, 

diminuí-lo no que se refere ao seu tamanho e a seu âmbito. Para isso, as suas funções 

seriam revistas na perspectiva de deixá-lo, apenas, exercendo aquelas funções 

consideradas exclusivas. Em um outro momento, o objetivo da reforma foi o de reforçar 

a capacidade de governabilidade do Estado através da “transição de um tipo de 

administração pública, burocrática, rígida e ineficiente para uma administração pública 

gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento da cidadania”. Esse 

diagnóstico inspirou-se em duas orientações políticas: a fase neoliberal do capitalismo e 

o Estado gerencial (BRASIL, 1995, p.15). 

A fase neoliberal, diferentemente do liberalismo, não se pauta no atendimento de  

demandas sociais, mas, no mercado, pois, segundo esta lógica, um dos motivos da crise 

do Estado foi o “gasto excessivo”, inclusive com o seu corpo burocrático, em virtude da 

necessidade de se legitimar por um atendimento, mesmo que limitado, de demandas da 

população por  políticas sociais. 

A outra perspectiva adotada pelo projeto de reforma do Estado é a do Estado 

gerencial, que se propôs a superar a administração patrimonial e a burocrática, adotando 

um modelo de administração caracterizado pelos valores de eficiência e qualidade na 

prestação de serviços públicos, e pela dinâmica de uma cultura gerencial nas 

organizações.  

As orientações básicas dessa proposta (BRASIL, 1995, p.12) são: 

a) A constituição de organismos descentralizados de gestão pública. 

b) As privatizações, acentuando a distinção entre mercado e Estado. 

c) A adoção de valores gerenciais, de mercado, para definir o desempenho público. 

Em alguns casos, sugere-se a criação de para-mercados, ou seja, a transferência 

de rubricas orçamentárias fixas para agências ou administradores públicos que 

passam a organizar  concorrências públicas para realizar compras e algumas 

modalidades de prestação de serviços. 

d) A valorização do papel dos administradores e gerentes. 

e) A substituição das hierarquias de gestão pela administração por contrato. 

 

Pautada nessas orientações, a proposta de Reforma do Estado no Brasil, 

considera o  cidadão  como  cidadão-cliente, que é aquele contemplado segundo as leis 

de mercado como cliente dos serviços exclusivos do Estado. É o que Santos (2002) 



considera como dessocialização da economia, em que o conceito de consumidor 

substitui o de cidadão e o critério de inclusão deixa de ser o direito para ser a solvência. 

Os pobres são os insolventes (o que inclui os consumidores que 
ultrapassam os limites do sobre endividamento).Em relação a eles 
devem adotar-se medidas de luta contra a pobreza, de preferência 
medidas compensatórias que minorem, mas não eliminem, a 
exclusão, já que esta é um efeito inevitável (e, por isso, justificado) 
do desenvolvimento assente no crescimento econômico e na 
competitividade em nível global (SANTOS, 2002, p.35). 

 

Dentro dessa lógica, no Brasil, as políticas sociais não são contempladas, com 

exceção das políticas educacionais voltadas para o ensino fundamental e a assistência 

primária à saúde, que são consideradas pelas orientações neoliberais como 

responsabilidade do Estado. São indícios da privatização de serviços públicos que, 

segundo o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE-BRASIL, 1995), 

são considerados serviços não-exclusivos do Estado e, assim sendo, de propriedade 

pública não-estatal ou privada. A privatização é realizada por múltiplos mecanismos: 

transferência para a propriedade privada de estabelecimentos públicos; encerramento de 

alguns programas públicos; desengajamento do governo de algumas responsabilidades 

específicas; imposição de restrições em serviços publicamente produzidos; 

financiamento público do consumo de alguns serviços privados; desregulamentação que 

permite a entrada de firmas privadas em setores antes monopolizados pelo governo 

(BRASIL, 1995; DRAIBE, 1993). 

Conforme Bresser Pereira (1997, p.12), além da privatização, as outras 

estratégias de reforma do Estado são a terceirização e a publicização. A terceirização é 

considerada para esse autor como o processo de transferência para o setor privado, de 

serviços auxiliares e de apoio. E a publicização significa transformar uma organização 

estatal em uma organização de direito privado, pública, não-estatal. 

Para Bresser Pereira (1997, p.12) a educação está incluída nessa forma de 

propriedade: 

No meio, entre as atividades exclusivas do Estado e a produção de 
bens para o mercado, temos hoje, dentro do Estado, uma série de 
atividades na área social e científica que não lhes são exclusivas, que 
não envolvem poder de Estado. Incluem-se nesta categoria as escolas, 
as universidades, os centros de pesquisa científica e tecnológica, as 
creches, os ambulatórios, os hospitais, as entidades de assistência aos 
carentes, principalmente aos menores e aos velhos, os museus, as 
orquestras sinfônicas, as oficinas de arte, as emissoras de rádio e 
televisão educativa ou cultural etc. 

 



Com a Reforma do Estado, as políticas sociais brasileiras, na década de 1990, 

sofreram uma série mudanças nos planos econômico e político-ideológico. No plano 

econômico, a implementação das políticas é determinada pela crise econômica e pelos 

impactos negativos no mercado de trabalho ocasionados pelo processo de reestruturação 

produtiva em curso no país. As demandas geradas pelo desemprego são endereçadas a 

programas sociais, que não estão preparados para atendê-las. As conseqüências são a 

ineficácia dos programas, o enfraquecimento do sistema de direitos e a redução da 

complementaridade entre programas e áreas. No plano político, os novos 

condicionamentos do sistema de proteção social dizem respeito à redução das funções 

sociais do Estado, quanto ao estabelecimento de uma nova relação Estado/mercado, 

fruto da hegemonia do ideário neoliberal nos planos governamentais e das diretrizes 

impostas pelos organismos internacionais de financiamento. 

É nessa segunda fase da reforma do Estado que, diferentemente da primeira, o 

espectro político é ampliado, mediante o estabelecimento de novas formas de relação do 

Estado brasileiro com a sociedade civil.  Segundo Gohn (2000) e Zauli (1999), isso 

decorre de dois aspectos. Por um lado, do processo de reorganização do Estado face às 

necessidades criadas pela nova etapa do processo de acumulação capitalista, o que faz 

com que o Estado transfira parte da responsabilidade de suas ações para a iniciativa 

privada e/ou estados e municípios, via descentralização, e reforme seus quadros e sua 

estrutura de funcionamento. E, por outro lado, essas novas relações são fruto das lutas 

empreendidas por movimentos e organizações sociais das décadas anteriores, que 

reivindicavam direitos e espaços de maior participação social.  

No caso da descentralização, esta ocorreu, principalmente, através da 

transferência de funções e responsabilidades para estados e municípios e 

desenvolvimento de políticas públicas por organizações não-governamentais do 

Terceiro Setor. Na área de Educação, do mesmo modo como aconteceu com a maior 

parte das políticas públicas, essa descentralização teve respaldo na Constituição de 

1988. Como se sabe, redefiniu-se o pacto federativo brasileiro quando os municípios 

foram alçados à condição de entes federativos. Esses passaram a assumir competências 

prioritárias diferenciadas, mas não exclusivas, destacando-se as municipalidades a quem 

foi garantido o direito a um montante de recursos, transferidos segundo as prescrições 

constitucionais. A nova ordem federativa irá propiciar, também, a implantação de uma 

nova sistemática de financiamento da educação fundamental, a partir de 1996, que se 

materializará no Programa Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino 



Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), no quadro dos processos de 

descentralização das políticas, particularmente, as de cunho social. 

A questão da descentralização das políticas públicas que se torna parte 

constitutiva da reforma do aparelho administrativo do Estado, no Brasil, não deu conta 

de trazer resultados mais satisfatórios para a problemática educacional brasileira. As 

reflexões teóricas trazidas por alguns autores estudiosos dessa temática mostram que, 

dentre outros aspectos, não houve uma expansão da educação com qualidade, como 

também não houve uma efetiva ampliação do espaço público, nem tampouco o 

fortalecimento da sociedade civil. Essa problemática suscita a reflexão sobre o processo 

de implementação das políticas públicas no sentido de que saiam  da visão  de um 

processo simples e linear para  um processo de “aprendizagem”, de “criar políticas’, ou 

seja, a implementação entendida como “um processo autônomo em que  decisões 

cruciais são tomadas e não implementadas” (MELO & SILVA, 2000, p.10). 

A preocupação com o acesso à educação formal, aumentando significativamente 

o número de matrículas, não correspondeu à garantia de permanência dos alunos na 

escola. Ao contrário, houve uma crise de qualidade do Sistema, demonstrada pelas 

persistentes taxas de evasão, repetência e de analfabetismo, reforçando, assim, as 

desigualdades educacionais e, conseqüentemente, as desigualdades sociais no Brasil, 

onde, segundo os resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), os alunos, em média, não conseguem dominar 50% das competências e 

habilidades esperadas (MEC/INEP, 2000). 

Essas desigualdades são acentuadas no Nordeste no que se refere, ainda, ao 

acesso,  onde, em 2003, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos e mais  é o dobro 

(23,2%) da apresentada no Brasil (11,6%), bem como às taxas de escolarização líquida 

no ensino fundamental e médio, que  são as menores entre as regiões brasileiras. Ao 

lado disso, a permanência se constitui, ainda, em uma questão preocupante, na medida 

em que as taxas de reprovação e abandono se mostram crescentes, se compararmos os 

anos de 1999 e 2003, as quais, em 1999, eram de 10% e 4% e, em 2003, atingiram 12% 

e 7%. No Nordeste, essas se apresentavam mais elevadas: 13% e 6%, em 1999, e 15% e 

12%, em 2003. A discrepância é ainda maior nos municípios menos populosos, em 

áreas rurais e segundo a cor ou raça das pessoas, sendo as de cor branca as que 

apresentaram um nível de escolarização mais elevado (IBGE – Censo Demográfico, 

1991 e 2000 e MEC/INEP – 1999 e 2003). 



Esse quadro da realidade da educação municipal demonstra a ineficiência das 

ações estatais para resolver a questão educacional via descentralização, pois o governo 

federal, ao delegar competências aos municípios sem deslocamento do poder decisório, 

fez prevalecer uma situação de subordinação política, técnica e financeira de estados e 

municípios ao seu poder, demonstrando, de um lado, que a questão está na perspectiva 

da descentralização adotada e, por outro lado, na abordagem teórica assumida pelos 

neoliberais na reforma do Estado.   

Ao analisar a descentralização no processo de municipalização, Costa (2005, 

p.100) ao interpretar Bacelar, diz que, “mesmo nas cidades de pequeno porte não se tem 

comprovação de que a proximidade físico-geográfica garante uma gestão mais 

democrática”. 

Segundo Costa (2005, p.101), há um processo bastante diferenciado de 

municipalização, dependendo dos índices de desenvolvimento dos municípios e da 

capacidade gerencial destes, constituindo-se a região Nordeste como um exemplo típico, 

ao apresentar níveis de empobrecimento e de dependência financeira em grande parcela 

dos municípios existentes.  

De uma perspectiva analítica é possível se afirmar que, como já foi referido 

anteriormente, o conceito de descentralização não é unívoco. De fato, mais do que a 

adoção de práticas descentralizadas de gestão das políticas pode-se dizer que a 

predominância foi a de adoção de práticas de “desconcentração”. A desconcentração é a 

delegação de competências do poder decisório das instâncias centrais para as locais, 

diferindo da adoção de um conceito de descentralização, o qual, numa perspectiva de 

democratização, poderia propiciar mais eficácia e mais justiça social à gestão pública, o 

que, segundo Jacobi: 

É um meio de operar transformações socioeconômicas, de promover 
a socialização dos grupos sociais mais excluídos, a ampliação dos 
direitos, a autonomia e a revalorização dos poderes locais, a 
participação cotidiana dos cidadãos na gestão pública e a 
redistribuição e o uso mais eficiente dos recursos públicos, 
incorporando na lógica da gestão, os setores excluídos” (JACOBI, 
2000, p.35). 

 

No que se diz respeito à abordagem teórica adotada na reforma do Estado pelos 

neoliberais, em que a descentralização se pauta, a crítica de alguns autores é no sentido 

de que sociedade civil e mercado não se combinam. E, nesse sentido, Santos (2002) 

coloca que a reforma do Estado necessita garantir o poder da sociedade civil, 



acreditando ser incompatível essa reforma, proposta à luz do princípio do mercado-local 

da competição, da destruição do outro, tomando como princípio o utilitarismo e não a 

solidariedade, a busca dos valores morais. Essa posição crítica ao utilitarismo se 

constitui, segundo Martins (2004, p.1), em uma das principais fontes de inspiração 

teórica para se pensar, hoje, “o surgimento de uma sociedade civil mundial 

regionalmente diferenciada, que se expande fora dos domínios próprios do Estado e do 

mercado e  que se pauta em novas perspectivas democráticas”. 

Nessa discussão, Rosanvallon (1997, p.85) destaca a importância da 

descentralização como um dos componentes da reforma do Estado-providência, na 

medida em que propõe    combinar serviço coletivo e serviço privado, buscando-se 

substituir “a lógica unívoca da estatização por uma tríplice dinâmica articulada da 

socialização, da descentralização e da autonomização”. A descentralização proposta é a 

reformulação e preparação de “certos serviços públicos para torná-los mais próximos 

dos usuários”, relacionada com a socialização, entendida como desburocratização, e a 

racionalização dos grandes equipamentos e funções coletivas, e à “autonomização”, que 

se baseia em transferir para coletividades não públicas (associações, fundações, 

agrupamentos diversos)  tarefas de “serviços públicos”. 

Em seqüência às considerações teóricas, aos aportes legais e à contextualização 

da democratização da educação, serão inseridas as perspectivas teóricas sobre a 

educação do campo, no sentido de melhor compreendermos a temática, objeto do nosso 

trabalho.  

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: DA EDUCAÇÃO RURAL 

À EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Embora a educação seja constitucionalmente considerada um direito, a educação 

do campo, como um direito do homem do campo – em que seja considerada  sua  

especificidade e as necessidades de uma formação das pessoas que o habitam – vem 

sendo construída recentemente. Nesse sentido, buscamos situar de que forma ocorre o 

acesso da população a esse direito como uma das dimensões constitutivas da 

democratização da educação, ao lado da democratização do ensino e da democratização 

da gestão. Para tanto, serão feitas algumas considerações acerca da educação do campo.                          

 

2.2.1 CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 



 

A educação básica, como direito para a diversidade dos povos do campo foi 

mantida por décadas no esquecimento. Foi ignorada e marginalizada, inclusive pelas 

pesquisas, pela reflexão pedagógica, pelas propostas curriculares e até pelas Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E, esse descaso, segundo pesquisa realizada 

por Caldart (2004, p.149), está atrelado ao encurtamento dos horizontes políticos e 

educacionais para os povos do campo, o qual reflete a visão pessimista do campo e da 

educação do campo pautada na crença de que “para mexer com a enxada ou cuidar do 

gado não são necessários nem letras nem competências. Não é necessária a escola.” 

Assim, a educação do campo é uma realidade recente no país e começou a ser 

construída no I Encontro de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (ENERA), 

realizado em 1997, a partir das demandas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra-MST. Esse Movimento, ao lado do Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA), constituíram-se em espaços de gênese de uma política 

educacional para os assentamentos de reforma agrária. Dessa forma, a educação na 

reforma agrária e educação do campo, ao nasceram simultaneamente, embora sendo 

distintas, se complementam, constituindo a educação na reforma agrária como uma 

parte da educação do campo.    

Advinda da organização dos movimentos sociais, a educação do campo nasce 

em contraposição à educação rural. A educação rural, no Brasil, tem uma forte ligação 

com a classe dos grandes proprietários rurais, ou seja, surgiu “da cabeça dos ruralistas 

como forma de subordinar os camponeses e de reservar a eles um controlado espaço nas 

políticas de educação para civilizar e manter a subordinação” (LEITE, 1999, p.14). 

Possui raízes nas formações ideológicas associadas ao processo educacional instalado 

pelos jesuítas no Brasil e na interpretação político-ideológica da oligarquia agrária, 

conhecida popularmente na expressão: “gente da roça não carece de estudos, isso é 

coisa de gente da cidade” (FERNANDES, 2006, p.16). Por outro lado, a educação do 

campo é uma forma de reconhecimento dos direitos das pessoas que vivem no campo, 

no sentido de terem uma educação diferenciada dessa perspectiva, como também 

daquela que é oferecida aos habitantes das áreas urbanas.  

Essa nova perspectiva de educação para o campo orienta-se em um novo 

paradigma, o qual se diferencia do adotado pela educação rural. É uma perspectiva que 

procura questionar o conhecimento científico considerado universal e a transposição do 

conhecimento  das escolas urbanas para as rurais. Questiona a visão “urbanocêntrica” 



(FERNANDES, 2006, P.17), assim como também analisa criticamente a escola  rural e 

as propostas desenvolvimentistas para o campo, centradas, principalmente, no 

agronegócio e na exploração dos recursos naturais. Para tanto, ressalta a importância de 

se contemplarem, nessa nova base paradigmática, as reflexões em relação à 

sustentabilidade e à diversidade, as quais preconizam as relações entre os seres humanos  

e a natureza e entre os seres humanos e os demais seres dos ecossistemas, ou seja, 

busca-se a sustentabilidade ambiental, agrária, agrícola, social, econômica, política e 

cultural, assim como a eqüidade de gênero, geração, étnico-racial e a diversidade sexual, 

constituindo-se, assim, em um reconhecimento do direito dos povos do campo a uma 

educação  que  vai além da concepção de espaço geográfico e compreende as 

necessidades culturais e a formação integral das pessoas.   

Nos últimos anos, a educação do campo vem sendo discutida, estudada e 

construída por vários movimentos sociais, principalmente camponeses, sindicatos de 

trabalhadores rurais, organizações comunitárias do campo, sindicatos e associações de 

profissionais da educação, setores da igreja católica identificados com a teologia da 

libertação, Organizações Não Governamentais, universidades, secretarias, Ministério da 

Educação (MEC) e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Esse processo de 

participação desses atores sociais ampliou a perspectiva até então adotada na educação 

para os povos do campo e contribuiu substancialmente para a elaboração, pelo MEC, 

das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, instituídas 

através da Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril de 2002, e da criação da 

Coordenação Geral de Educação do Campo no MEC. 

A educação do campo surge, assim, de forma “repensada e desafiante” 

(ARROYO, 2006, p. 9), buscando a construção de uma nova base conceitual sobre o 

campo, e sobre educação do campo, como norteadora de políticas públicas que 

contemplem a diversidade cultural, ou seja, o “reconhecimento da diferença” e a 

“redistribuição que possibilite a realização da igualdade” (idem, ibidem, p. 12). É o 

reconhecimento dessa diversidade que permite a emergência de novos espaços de 

resistência e de luta e de novas práticas políticas. A visão “urbanocêntrica”, segundo a 

qual “o campo é lugar de atraso, meio secundário e provisório” (MUNARIM, 2006, 

p.18), vinha direcionando as políticas públicas de educação do Brasil, há muito tempo, e 

serviu para “escamotear o direito a uma educação contextualizada, promotora do acesso 

à cidadania e aos bens econômicos e sociais, que respeitasse os modos de viver, pensar 

e reproduzir dos diferentes povos do campo” (ARROYO, 2006, p. 14 ). 



O percurso que vem fazendo, recentemente, a educação do campo, demonstra a 

face questionadora dessa educação, trazida pelos movimentos sociais, ao buscarem 

interrogar a sociedade, o Estado e suas políticas, o sistema escolar, a escola, o currículo, 

a formação e a prática docente, os dirigentes estaduais e municipais de educação e os 

centros de formação de educadores e educadoras do campo. Segundo Arroyo (2006), 

são interrogações que vêm da diversidade dos movimentos sociais e dos povos do 

campo organizados. Esses movimentos  revertem a imagem dos povos do campo de 

“sujeitos vistos como ignorantes, serviçais, massa fácil de manobra das elites agrárias e 

políticas”  e “receptores de dádivas” para “construtores das políticas públicas como 

sujeitos coletivos” (idem, ibidem, p.13). É a busca do direito à diferença que exige a 

especificidade sem desvalorização, a alternativa sem culpabilização, a aplicação 

rigorosa de um imperativo categórico, conforme o enunciado por Boaventura de Sousa 

Santos: “temos o direito a ser iguais, sempre que a  diferença nos inferioriza; temos o 

direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”  (SANTOS, 2003, p. 

339). 

Ao surgir, a partir das lutas dos trabalhadores, a educação do campo vai se 

especializando e se territorializando8, constituindo comunidades e políticas, 

determinando seus destinos na construção de suas ideologias, suas visões de mundo. 

Nasce de outro olhar sobre o campo, sobretudo de um olhar sobre o papel do campo em 

um projeto de desenvolvimento e sobre os diferentes sujeitos do campo. Uma visão que 

considera “o campo como espaço de democratização da sociedade brasileira e de 

inclusão social” (FERNANDES, 2006, p.16 ), que defende o direito que os povos do 

campo têm de pensar o mundo a partir do lugar onde vivem, ou seja, da terra em que 

pisam, e que os projetem como “sujeitos de história e de direitos; como sujeitos 

coletivos de sua formação enquanto sujeitos sociais, culturais, éticos e políticos”  

(ARROYO; CALDART & MOLINA, 2004, p.11-12).  

Nesse sentido, cresce a consciência do direito e a luta pela educação do campo 

como política pública. A política pública deve partir dos diferentes sujeitos do campo, 

conforme colocado por Arroyo, Caldart e Molina (2004, p.14):  

Uma política pública que parta do seu contexto, sua cultura e seus 
valores, sua maneira de ver e se relacionar com o tempo, a terra, com 

                                                
8  Território aqui é entendido, conforme Abramovay (2000), como um espaço que é construído segundo a 
capacidade dos atores de estabelecerem relações e coletivos organizados, mercantis e não mercantis, que 
favoreçam não só a troca de informações e a conquista conjunta de certos mercados, mas também a 
pressão coletiva pela existência de bens públicos e de administrações capazes de dinamizar a vida 
regional. 



o meio ambiente, seus modos de organizar a  família, o trabalho, seus 
modos de ser mulher, homem, criança, adolescentes, jovem, adulto 
ou idoso; de seus modos de ser e de se formar como humanos. 

 

 

 

2.2.2 A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NA ROUPAGEM DA 

EDUCAÇÃO RURAL 

 

A educação do campo vem sendo construída numa tensão entre os interesses do 

Estado Brasileiro, dos empresários e da sociedade civil organizada. Por um lado, temos 

os movimentos sociais, os grupos organizados da sociedade civil, empenhados na luta 

por uma educação do campo na perspectiva de política pública, como direito dos povos 

do campo; por outro, o Estado brasileiro, aportando uma legislação que no período 

anterior a 1998, considerava a educação para as populações do campo apenas numa 

ótica instrumental, assistencialista ou de ordenamento social. No sentido instrumental e 

assistencialista, os parâmetros para tais ações se baseiam não nos direitos sociais dos 

povos do campo, mas na “ajuda”, na “retribuição de favor” às populações 

desfavorecidas, assim como em uma  concepção de ensino que se apresenta de forma  

restrita, ao contemplar apenas as tarefas  laborais simples ou  assistencialistas da   

filantropia, na qual a responsabilidade social daquele  Estado com a oferta de educação 

para as áreas rurais era transferida para a iniciativa privada em troca de incentivos 

fiscais.  Visando ao ordenamento social, o Estado, representado pelos governos desse 

período, utilizava a educação para manipular o comportamento da sociedade, para 

atender a interesses econômicos ou políticos, restringindo, na maioria das vezes, a 

liberdade de expressão e o acesso à informação. Somente a partir de 1998 – 

principalmente, em 2002, através da construção articulada entre o Estado, através do 

Ministério da Educação,  e a sociedade civil organizada, representada pelos movimentos 

sociais, das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo – é 

que se tem um processo de reconhecimento dos direitos dos povos do campo à educação 

(CHAMUSCA, DELAMORA, HENRIQUES, MARANGON, 2007; MEC, 2002). 

Nos períodos que antecederam o século XX, no Brasil, a preocupação com a 

educação rural ocorria de forma bastante limitada e condicionada às necessidades do 

desenvolvimento urbano-industrial, bem como para conter o fluxo migratório interno 

dos anos de 1910/20 das populações rurais para as cidades. Tais iniciativas visavam 



minorar os problemas sociais nessas áreas. Isso ocorreu quando um grande número de 

pessoas deixou o campo, movidas por fatores de expulsão, tendo em vista as precárias 

condições existentes nas áreas rurais e por fatores de atração existentes nas áreas 

urbanas, especificamente considerando o processo de industrialização  que se iniciava. 

A primeira referência à educação do campo, na roupagem de educação rural, só 

apareceu em 1923, nos anais do 1º Congresso de Agricultura do Nordeste Brasileiro. 

Nesse momento surge o modelo de educação rural do patronato, o qual privilegiava o 

estado de dominação das elites agrárias sobre os trabalhadores, principalmente para 

estabelecer a harmonia e a ordem nas cidades e elevar a produtividade do campo.  Essa 

educação era destinada aos menores pobres das regiões rurais e aos das áreas urbanas 

que demonstrassem interesse pela agricultura e tivessem como meta a “contribuição ao 

desenvolvimento agrícola e a transformação de crianças indigentes em cidadãos 

prestimosos” (SOARES, 2001, p.3). 

Dessa forma, surge o “ruralismo pedagógico” (LEITE, 1999, p.28), que foi uma 

tentativa de responder à “questão social” provocada pela inchação das cidades e 

incapacidade de absorção de toda a força de trabalho disponível pelo mercado de 

trabalho urbano. Mediante tal ameaça, sentida pelos grupos dominantes, políticos e 

educadores tentavam ressaltar o sentido “rural da civilização brasileira” (CALAZANS, 

1993, p.25) e reforçar os seus valores, preconizando uma escola integrada às condições 

locais regionalistas, cujo objetivo maior era promover a fixação do homem ao campo, o 

que acarretaria a necessidade de adaptar o currículo à cultura rural (MAIA, 1982). 

O ruralismo pedagógico foi reforçado pela ideologia do colonialismo, a qual se 

pautava na defesa das virtudes do campo e da vida campesina para esconder a 

preocupação com o seu esvaziamento populacional, o enfraquecimento social e político 

do patriarcalismo e a forte oposição, por parte dos agroexportadores, ao movimento 

progressista urbano. Por outro lado, o ruralismo teve o apoio de alguns segmentos das 

elites urbanas, que apregoavam a fixação do homem no campo como forma de evitar a 

explosão de problemas sociais nas cidades. O ruralismo esteve também vinculado a 

outros movimentos sociopolíticos e culturais do início do século XX, como o 

movimento nacionalista e o movimento católico, os quais valorizavam a mesma visão 

fisiocrata em que a riqueza tem origem na produção agrícola e defendiam que  o Brasil 

tinha  um destino econômico agropecuário. Essa visão permanece até a década de 1930, 

quando as transformações no modelo econômico exportador, como também as 

tendências escolanovistas e progressistas em educação, veiculadas pelos “Pioneiros da 



Educação Nova” (LEITE, 1999, p.29), passaram a exigir um novo tipo de escolaridade 

(ROMANELLI, 1989). 

O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, publicado em 1932, foi elaborado 

por líderes do movimento de “renovação nacional” e se pautava na relação entre 

educação e desenvolvimento. Preconizava uma escola que possibilitasse as mesmas 

oportunidades para todos e que, sobre uma base de uma cultura geral comum, fossem 

oferecidas especializações para as atividades nas áreas de humanidades e ciências ou 

cursos de caráter técnico em relação às atividades produtivas, sendo as demandas do 

campo e da cidade igualmente consideradas e contempladas (LEITE, 1999; 

ROMANELLI, 1989). 

A constituição de 1934, marcada pelas idéias do movimento renovador, cujo 

artigo 148 coloca que “a educação é direito de todos e dever dos poderes públicos 

proporcioná-la, concomitante com a família”, apresenta, pela primeira vez, uma 

referência à educação rural, que se formava a partir de um modelo de dominação da 

elite latifundiária. Nesta constituição, cabe à União a responsabilidade pelo 

financiamento do ensino nas áreas rurais, conforme o seu Parágrafo  único do artigo 

156: “para a realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará, no mínimo, vinte 

por cento das cotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual”. Porém, em 

que pese o financiamento ter sido assegurado legalmente, as políticas públicas para o 

cumprimento dessa determinação nunca foram implementadas.  

A constituição de 1937 é mais moderada ao tratar a questão da educação como 

dever do Estado, pois, no seu artigo 128, proclama “a liberdade da iniciativa individual 

e de associações ou pessoas coletivas públicas e particulares” no que diz respeito ao 

ensino. Considerando as necessidades de atender à industrialização, vincula a educação 

ao mundo do trabalho, em que é proposta uma escolaridade voltada para o ensino 

técnico-profissional. A educação rural nessa constituição é considerada nessa mesma 

perspectiva, e a proposta de sua implementação estava, segundo a artigo 129, 

subordinada ao Estado ou às indústrias e aos sindicatos, sendo que  o Estado deveria 

criar institutos de ensino profissional e subsidiar as indústrias e os  sindicatos, inclusive 

rurais, na criação de escolas de aprendizes nas áreas de sua abrangência, para os  filhos 

de seus operários ou de seus  filiados. Ao oficializar o ensino profissional, destinando-o 

às classes menos favorecidas, o Estado brasileiro, segundo Romanelli (1989, p.152), 

“estava cometendo um ato lesivo aos princípios democráticos, estava instituindo 

oficialmente a discriminação social, através da escola.” 



A partir de 1942, foram promulgadas as Leis Orgânicas do Ensino Secundário 

(Decreto-Lei nº 4.244/42), Industrial (Decreto-Lei nº 4.073/42), Comercial (Decreto-Lei 

nº 6.141/43), Primário (Decretos-Lei nº 8.529/46), Normal (Decreto-Lei nº 8.530/46)  e, 

em 1946, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola (Decreto-Lei  nº 9.613/46), objetivando 

estruturar o ensino técnico-profissional. Segundo essas leis, havia uma separação, em 

termos da destinação da modalidade de ensino, conforme as classes sociais: o objetivo 

do ensino secundário e normal seria “formar as elites condutoras do país” e o do ensino 

profissional seria oferecer “formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos 

da sorte e aos menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar precocemente na 

força de trabalho” (ROMANELLI, 1989, p.154 ). 

A Lei Orgânica do Ensino Agrícola propunha como objetivo principal a 

preparação profissional para os trabalhadores da agricultura. Esse tipo de ensino foi 

organizado em dois ciclos: o primeiro ciclo seria dividido em básico agrícola de quatro 

anos e o de mestria, de dois anos, e, no segundo ciclo, vários cursos técnicos de três 

anos, como o de agricultura, horticultura, zootecnia, prática veterinária, indústrias 

agrícolas, laticínios e mecânica agrícola. Ao lado desses, a Lei ainda previa três tipos de 

cursos pedagógicos: economia rural doméstica com duração de dois anos; didática de 

ensino agrícola e administração de ensino agrícola, ambos com um ano de duração. Esse 

nível de ensino, em que pese guardar uma relativa equivalência com as demais 

modalidades de ensino, apresentava no artigo 14 dessa Lei restrições para o ingresso em 

cursos superiores que não fossem diretamente relacionados com o curso agrícola 

técnico.   

A Constituição de 1946 propôs organizar o sistema educacional de forma 

descentralizada administrativa e pedagogicamente, sem desresponsabilizar a União pelo 

atendimento escolar, pois a mesma deveria propor as linhas gerais para a educação 

nacional. Vinculou recursos para as despesas com educação e assegurou a gratuidade do 

ensino primário. No seu artigo 168, inciso IV, estabelece a obrigatoriedade de as 

empresas industriais e comerciais ministrarem a aprendizagem aos seus trabalhadores 

menores, mas não contemplou as empresas agrícolas, o que, segundo Soares (2001, p.9) 

, “denota o desinteresse do Estado  pela aprendizagem rural, pelo menos a ponto de 

emprestar-lhe status constitucional”.                          

É nas décadas de 1950 e 1960 que a educação rural é considerada mais 

seriamente pelo Estado, justamente em um período de extrema atenção para as questões 

urbanas e, conseqüentemente, sobre o desenvolvimento industrial. A perspectiva do 



desenvolvimento econômico e a ideologia do progresso são expressões pautadas na 

narrativa evolucionista, que exigiam o “fim” do campo e do camponês, pois esses eram 

considerados sinônimos de passado e atraso. Dessa forma, a educação para as áreas 

rurais dos chamados países subdesenvolvidos surge da proposta de produção e difusão 

do conhecimento técnico-agrícola ao lado de investimentos na agricultura, no sentido de 

desenvolver uma mentalidade de respeito e valorização da atividade agrícola. Essa 

proposta tem forte ligação com as decisões tomadas no centro hegemônico do ocidente 

no pós-guerra, os Estados Unidos, o qual é responsável pelo patrocínio da maioria dos 

programas e projetos de educação rural, à época. É o caso da Associação Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ABCAR), criada em 1956 e responsável pela 

coordenação de programas de extensão, ao lado de outras iniciativas, como a criação da 

Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) e do Serviço Social Rural (SSR), os 

quais visavam à preparação de técnicos destinados à educação de base rural cuja tônica 

era o desenvolvimento comunitário, com projetos como a Campanha de Educação de 

Adultos e as Missões Rurais de Educação de Adultos. 

Pautada na ideologia do desenvolvimento comunitário, a educação rural fica a 

serviço da modernização do campo, que nada mais foi do que a internacionalização da 

economia brasileira aos interesses do capital monopolista, e a CNER, ao veicular a sua 

proposta de educação, desconsiderou a problemática da realidade rural e dos povos do 

campo em suas dimensões políticas, socioculturais, econômicas, institucionais e 

ambientais.  Os segmentos rurais, como trabalhadores sem terra, arrendatários, parceiros 

e agricultores familiares, não possuíam representatividade, e, assim sendo, não tinham 

vez nem voz frente às decisões comunitárias, visto que essas deveriam ser gerais e não 

destinadas para o atendimento a segmentos isolados (LEITE, 1999). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, de nº 4.024/61) 

propunha fins genéricos para a educação, os quais se aplicavam a qualquer realidade, 

não estabelecendo, portanto, uma diretriz mais específica para a educação rural, o que, 

segundo Romanelli (1989 p.180), “embora esses princípios sejam incontestáveis em 

termos axiológicos, em termos práticos têm pouca objetividade”. Entretanto, essa Lei 

tem uma vantagem de não ter prescrito um currículo fixo e rígido para todo o território 

nacional, por nível e ramo de ensino, bem como por aportar um certo grau de 

descentralização, na medida em que foi possibilitado aos estados e municípios anexarem 

disciplinas optativas ao currículo mínimo estabelecido pelo então Conselho Federal de 

Educação. Dessa forma, considerando a limitação de recursos materiais e humanos, o 



que foi proposto na legislação não se efetivou na prática, pois as escolas continuaram 

mantendo o mesmo currículo anteriormente utilizado. No caso das escolas rurais, a sua 

estruturação foi delegada aos municípios, porém, tendo em vista a falta de recursos 

humanos e financeiros, essa educação foi marginalizada.  

O desinteresse pela educação rural, demonstrado também pela falta de incentivo 

à produção de pesquisa nessa área, reflete o limite de pressão dos movimentos sociais 

rurais frente ao poder público, à época. Porém, na medida em que esses movimentos 

foram se organizando, a partir da segunda metade do século XX, conquistando maiores 

espaços e, conseqüentemente, maior poder de pressão, tais como o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), os sindicatos, as Federações de Trabalhadores 

e a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), o trabalho das ligas 

camponesas e a ação pastoral de bispos da Igreja Católica, foram surgindo, na década de 

1960, os Centros Populares de Cultura(CPC) e, mais tarde, o Movimento Educacional 

de Base (MEB) e os Círculos de Cultura Popular de Paulo Freire. O surgimento desses 

Centros e movimentos, como também o grande investimento na “educação sindical”, 

com o objetivo de orientar os dirigentes e lideranças rurais para o trabalho organizativo 

nos Sindicatos e às reivindicações em torno dos direitos trabalhistas, previdenciários e 

sociais, constituíram as sementes da Educação do Campo. 

A Constituição de 1967, sob o controle ditatorial dos militares, reforça o sistema 

de subjugação da educação rural às elites industriais. Nessa Constituição, identifica-se a 

obrigatoriedade de as empresas convencionais agrícolas oferecerem o ensino primário 

gratuito aos seus empregados e filhos, e determinava, como nas Constituições de 1937 e 

1946, que apenas as empresas comerciais e industriais deveriam ministrar, em 

cooperação, aprendizagem para seus trabalhadores menores de idade, desobrigando, 

nesse caso, as empresas agrícolas. A partir da Emenda nº 1 de 1969 à Constituição de 

1967, identificavam-se as mesmas normas, apenas limitando a obrigatoriedade das 

empresas, inclusive as agrícolas, com o ensino primário, entre os 7 e 14 anos, que 

poderia ser ofertado diretamente ou através da contribuição destas com o salário 

educação. 

Com a implantação da Lei nº 5692/71, que fixou as diretrizes e bases para o 

ensino de 1º e 2º graus, sancionada em pleno regime militar, a preocupação com o 

desenvolvimento econômico do país é reforçada, na medida em que coloca como função 

da escola a formação para o mercado de trabalho em detrimento da formação geral do 

indivíduo. Ao tratar das peculiaridades regionais, essa Lei abre espaço para a Educação 



Rural, a qual foi colocada a serviço da produção agrícola. Essa Lei, na medida em que 

se colocou distante da realidade sociocultural rural, não incorporou as exigências do 

processo escolar rural em suas orientações fundamentais, nem mesmo sinalizou 

elementos para uma política educacional para os povos do campo, que parta dos 

diferentes sujeitos que vivem no campo, conforme colocam Arroyo, Caldart, Molina 

(2004 pp 14-15): 

Uma política pública que parta dos diferentes sujeitos do campo, do 
seu contexto, sua cultura e seus valores, sua maneira de ver e de se 
relacionar com o tempo, a terra, com o meio ambiente, seus modos de 
organizar a família, o trabalho, seus modos de ser mulher, homem, 
criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso: de seus modos de ser e 
de se formar como humanos. Fazer do povo do campo e dos seus 
processos de formação o ponto de partida para a formulação de 
políticas educativas significa garantir o caráter popular destas 
políticas e sua articulação com seu projeto de país e de campo. 

 

Com essa Lei 5692/71 (no seu Artigo 20), foi atribuída aos municípios a 

responsabilidade pelo ensino de 1º grau dos 7 aos 14 anos, apontando, assim, para a 

municipalização do ensino rural, tendo como suporte administrativo e financeiro 

Projetos como o Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste 

(Polonordeste), o Programa Nacional de Ações Sócioeducativas e Culturais para o Meio 

Rural (Pronasec), o Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural do 

Nordeste (Edurural) e  o Programa de Apoio aos Municípios (Promunicípio). Em que 

pese a existência desses Projetos, não houve melhorias significativas em relação à 

educação rural, tornando a escola no campo “apenas arremedo de um processo que na 

verdade não pretende a formação de uma consciência cidadã e sim a formação de 

‘instrumentos de produção’” (LEITE, 1999, p.49), ou, ainda, de redução das tensões 

sociais,  como coloca  Barreto (1985, p.149), ao analisar programas educacionais 

implantados no nordeste brasileiro naquele período: “os programas de educação rural 

tem mais o objetivo de  diminuir as tensões sociais geradas pela pobreza no campo do 

que propriamente  de enfrentar e resolver de modo satisfatório a questão do 

analfabetismo e do baixo nível de escolarização da região”. 

 

2.2.3 A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO UMA POLÍTICA 

PÚBLICA: PERSPECTIVAS PARA UMA DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO? 

 



A educação do campo como política pública começou a ser construída a partir da 

Constituição de 1988 em pleno processo de abertura democrática. Durante a década de 

1980 assistimos a diversos setores da sociedade em uma efervescente ebulição por 

mudanças, que culminaram com a Nova República. Porém, a transição para a Nova 

República deu-se  pelo alto, marcando a continuidade que se estabeleceu entre a 

ditadura e a república que nasceu em seu ventre (FERNANDES, 1986), havendo, 

segundo Peroni (2003, p. 74), “uma reorganização do poder, necessária para que a 

mesma classe continuasse dirigindo o país”. Por outro lado, a Nova República foi o 

momento em que outras forças da sociedade  aliaram-se na luta pela democracia, e o 

processo constituinte ocorreu em meio a essa correlação de forças.  

A Constituição de 1988, em decorrência do intenso quadro de debates e de 

discussões que subsidiaram o processo de democratização do país, ampliou as 

obrigações do Estado no setor educacional, ao incorporar propostas que expressavam as 

reivindicações oriundas dos movimentos organizados da sociedade civil. As 

mobilizações em torno do processo constituinte e a afirmação de uma cultura de direitos 

garantiram importantes conquistas da população e espaços de participação nas políticas 

públicas. Isso fez com que essa Constituição se tornasse expressão dessas 

reivindicações e, conseqüentemente, se constituísse em um marco para a educação 

brasileira, ao incorporar entre os direitos sociais e políticos o acesso de todos os 

brasileiros à educação escolar como uma premissa básica da democracia. Ao colocar no 

seu Artigo 208 que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, 

ergueu os pilares jurídicos sobre os quais viria a ser edificada uma legislação 

educacional capaz de sustentar esse direito pelo Estado brasileiro.  

Segundo este entendimento, embora não haja na Constituição de 1988 uma 

referência específica à educação do campo, esta possibilitou que as Constituições 

Estaduais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB (Lei nº 9394/96) 

enfocassem a educação rural no âmbito do direito à igualdade e do respeito às 

diferenças, possibilitando discutir como seria a oferta dessa educação para os povos do 

campo (CNDRS, 2002). 

A LDB nº 9394/96, ao reconhecer em seus artigos 3º, 23º, 28º e 61º a 

diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, promove a desvinculação 

da escola rural da escola urbana. Preconiza que, na oferta de educação básica para a 

população rural, busque-se adequá-la às peculiaridades locais, conforme o 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 à reais 
necessidades e interesse 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. 

 

Através da Emenda Constitucional nº 14 e da Lei nº 9.424/1996, foi criado  o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef), no sentido de aportar recursos aos municípios para  promoverem a 

universalização do acesso, com qualidade, ao ensino fundamental, constituindo-se assim 

em uma importante estratégia de apoio à educação do campo. O quantitativo de recursos 

financeiros definido em função do número de alunos efetivamente matriculados em 

cada sistema de ensino, e segundo as modalidades em que os gastos são maiores, 

“beneficiou a educação nas escolas localizadas em zonas rurais, mas não o suficiente 

para reverter o quadro de abandono em que estas se encontravam” 

(BRASIL/MEC/SECAD, 2007, p.17). 

A partir do processo constituinte que resultou na promulgação da Constituição 

de 1988, as entidades educacionais de caráter acadêmico e sindical organizaram-se em 

torno de um Fórum Nacional, que permaneceu articulado durante todo o processo de 

elaboração da LDB/1996. Essa experiência organizativa propiciou avanços para o setor 

educacional e contribuiu no processo de elaboração do Plano Nacional de Educação 

(PNE). O PNE, promulgado em 2001 (BRASIL, Lei nº 10.172/2001), embora 

estabeleça entre as suas diretrizes para o Ensino Fundamental o “tratamento 

diferenciado para a escola rural”, recomenda, numa clara alusão ao modelo urbano, a 

organização do ensino em séries e  a extinção progressiva das escolas unidocentes. Ao 

tratar a educação do campo dessa forma, o legislador não levou em conta o fato de que a 

unidocência em si não é o problema, mas sim a inadequação da infra-estrutura física e a 

necessidade de uma formação docente com a qualidade exigida para a educação dos 

povos do  campo (BRASIL/ MEC/ SECAD, 2007; SAVIANI, 2000; BRASIL/ PNE, 

2001; MENDONÇA, 2002). 

Nesse processo organizativo dos setores da sociedade, que desencadeou na 

elaboração da LDB nº 9394, a busca por uma educação do campo de qualidade tem se 

constituído em uma luta dos movimentos sociais, pois, em que pese o aparato normativo 

legal, sérios problemas ainda persistem. Alguns desses são comuns à realidade da 



Educação básica do campo e das áreas urbanas, tais como: a falta de escolas para 

atender a todas as crianças e jovens; a existência de muitos adolescentes e jovens fora 

da escola; a falta de infra-estrutura adequada nas escolas; docentes sem a formação 

necessária; falta de uma política de valorização do magistério; a permanência dos altos 

índices de analfabetismo e falta de uma política de financiamento. Ao lado desses 

problemas, encontram-se outros específicos da realidade educacional do campo, tais 

como: falta ou o inadequado transporte escolar; a inadequação dos calendários 

escolares; currículos deslocados das necessidades e das questões do campo e dos 

interesses dos seus sujeitos (CALAZANS, 1993; XAVIER, 2005; KOLLING & 

MOLINA, 1999). 

Para enfrentar essa problemática, no final dos anos 1990, os movimentos sociais  

ligados às causas dos camponeses e pela reforma agrária criaram uma “Articulação 

Nacional Por uma Educação do Campo” (XAVIER, 2005, p.2), composta por 

movimentos sociais, organizações não governamentais, representantes das 

universidades e  de órgãos públicos. Esse movimento destaca a importância da educação 

como parte de um projeto de emancipação social e política que fortaleça a cultura e os 

valores das comunidades  campesinas, vinculada ao seu projeto de desenvolvimento 

auto-sustentável. Para tanto, preconiza que essa educação seja fundamentada em 

princípios que valorizem  os povos que  vivem no campo, respeitando sua diversidade. 

É nas duas Conferências Nacionais de Educação do campo, realizadas em 1998 e 

em 2004, em Luiziânia-Goiás, que as discussões advindas dos movimentos sociais e 

outros setores organizados da sociedade encontraram  espaço. A I Conferência Nacional 

Por uma Educação Básica do Campo, realizada em 1998, foi, segundo Caldart (2004, 

p.1), “o momento do batismo coletivo de um novo jeito de lutar e de pensar a educação 

para o povo brasileiro que trabalha e que vive no e do campo”. Assim, os movimentos 

sociais inauguraram uma nova referência para o debate e a mobilização popular: “a 

educação do campo e não mais a educação rural ou a educação para o meio rural”. 

Na I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, foi reafirmado 

que o campo é espaço de vida digna e que é legítima a luta por políticas públicas 

específicas e por um projeto educativo próprio para seus sujeitos. Nessa Conferência, 

além da discussão dos problemas, foram analisadas propostas e socializadas 

experiências de resistência no campo e de afirmação de um outro projeto de educação 

que preconizava a constituição de uma nova realidade, que exigia outra leitura do 

campo e, respectivamente, da educação voltada para essa realidade. Foi proposta uma 



educação do campo como um contraponto tanto ao silêncio do Estado como também às 

propostas da chamada educação rural ou educação para o meio rural no Brasil. “Um 

projeto que se enraíza na trajetória da educação popular e nas lutas sociais da classe 

trabalhadora”. Um projeto “com um novo olhar sobre o campo, um novo jeito de lutar e 

de pensar a educação para o povo brasileiro que trabalha e que vive no campo” 

(CALDART & CERIOLI &  FERNANDES, 2004, pp 1; 27). 

A partir da I Conferência Nacional, houve uma sistematização da discussão 

sobre as experiências apresentadas pelas entidades participantes e foram reafirmadas 

três idéias-força sobre a educação básica do campo, sistematizadas por Caldart (2004, p 

89-90): 

1ª)O campo no Brasil está em movimento. Há tensões, lutas sociais, 
organizações e movimentos de trabalhadores e trabalhadoras da terra 
que estão mudando o jeito de a sociedade olhar para o campo e seus 
sujeitos. 
2ª) A Educação Básica do Campo está sendo produzida neste 
movimento, nesta dinâmica social, que é também um movimento 
sociocultural de humanização das pessoas que dele participam. 
3º) Existe uma nova prática de Escola que está sendo gestada neste 
movimento. Nossa sensibilidade de educadores já nos permitiu 
perceber que existe algo diferente e que pode ser uma alternativa em 
nosso horizonte de trabalhador da educação, de ser humano. 
Precisamos aprender a potencializar os elementos nas diversas 
experiências e transformá-los em um ‘movimento consciente de 
construção das escolas do campo’ como escolas que ajudem neste 
processo mais amplo de humanização e de reafirmação dos povos do 
campo como sujeitos de seu próprio destino, de sua própria história. 

 

Os trabalhos continuaram sendo desenvolvidos, após essa I Conferência, através 

de um movimento de Articulação Nacional para se propor uma Educação do Campo, 

com mobilizações nos estados para o debate com a sociedade e levando a mensagem 

para movimentos sociais, ainda não participantes do movimento, e para educadoras e 

educadores do campo.  

A partir da organização dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, no âmbito 

da luta por políticas públicas, uma conquista importante foi a aprovação das “Diretrizes 

Operacionais  para a Educação Básica nas Escolas do Campo” (Parecer nº 36/2001 e 

Resolução 1/2002 do Conselho Nacional de Educação), que considera o campo como 

“um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a 

própria produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade 

humana” (BRASIL, 2001, p.1). Essas diretrizes representam um grande marco para a 

educação do campo, na medida em que incorporam reivindicações dos movimentos 



sociais vinculados aos povos do campo, conforme é explicitado por Henriques, 

Marangon, Delamora e Chamusca (2007, p.17): 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do 
Campo representam um importante marco para a educação do campo 
porque contemplam e refletem um conjunto de preocupações 
conceituais e estruturais presentes historicamente nas reivindicações 
dos movimentos sociais. Dentre elas o reconhecimento e valorização da 
diversidade dos povos do campo, a formação diferenciada de 
professores, a possibilidade de diferentes formas de organização da 
escola, a adequação dos conteúdos às peculiaridades locais, o uso de 
práticas pedagógicas contextualizadas, a gestão democrática, a 
consideração dos tempos pedagógicos diferenciados, a promoção, 
através da escola, do desenvolvimento 

 

Ao incorporar as reivindicações dos povos do campo, as Diretrizes Operacionais 

estabelecem, no parágrafo único do artigo 2º, a proposta de uma educação com base na  

“realidade” do campo, em que a identidade da escola do campo é definida por essa 

realidade, no sentido de que seja construída uma educação através de saberes próprios 

dos alunos e da cultura  da sociedade “em defesa  de projetos que associem as soluções 

exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país” (BRASIL, 2001, 

p.37). 

As Ditretrizes Operacionais preconizam que seja uma educação voltada “à 

cidadania plena e para o desenvolvimento do país”, cujo paradigma tenha como 

referência “a justiça social, a solidariedade e o diálogo”. Tem como pretensão 

universalizar a educação básica e a educação profissional com qualidade social, ao 

considerar a importância dessa educação para o desenvolvimento social, 

“economicamente justo e ecologicamente sustentável”. Essa questão é reforçada ao se 

proporem mecanismos de “gestão democrática” através do controle social pela “efetiva 

participação da comunidade do campo” na escola, instrumentalizada pelo projeto 

político-pedagógico da escola e pela participação da comunidade em Conselhos 

escolares ou equivalentes, conforme o artigo 10 das Diretrizes Operacionais e artigo 14 

da LDB (BRASIL/MEC, RESOLUÇÃO CNE/CEB  nº 1/ 2002 ; R.C. Editores/ 

LDB/1997). 

O artigo 11 dessas Diretrizes Operacionais reforça a estratégia da gestão 

democrática, tendo como perspectiva o exercício do poder, conforme disposto no 

parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, como uma questão 

fundamental para possibilitar que a população do campo viva com dignidade. Assim, 

propõe que uma gestão democrática pode contribuir diretamente: 



I - Para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento 
dos conselhos que propugnam por um projeto de desenvolvimento 
que torne possível à população do campo viver com dignidade; 
II - Para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, 
estimulando a auto-gestão no processo de elaboração, 
desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas das 
instituições de ensino ( CNE/CEB, 2002).  

 

Neste sentido, o parágrafo II do artigo 13 das Diretrizes Operacionais retoma a 

perspectiva da gestão democrática, ao enfatizar que as propostas pedagógicas para a 

educação do campo devem valorizar, entre outras questões,  a gestão democrática   

como uma questão fundamental: 

Propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade 

cultural e os processos de interação e transformação do campo, “a gestão democrática”, 

o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria 

das condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência 

solidária e colaborativa nas sociedades democráticas ( CNE/CEB, 2002 ). 

Ao lado dessas Diretrizes Operacionais, outra conquista política importante para 

o conjunto das organizações de trabalhadores e trabalhadoras do campo, no âmbito da 

luta por políticas públicas, foi a introdução da educação do campo na agenda de lutas e 

de trabalho de um número cada vez maior de movimentos sociais e sindicais desses 

trabalhadores, o que vem pressionando sua inclusão na agenda de alguns governos 

municipais, estaduais e também na agenda do governo federal. Este movimento foi, 

segundo Caldart (2004 p.1), denominado inicialmente de “Por Uma Educação Básica do 

Campo”. A partir dos debates realizados em 2002, o nome foi alterado para “Por Uma 

Educação do Campo”, em vista de o movimento afirmar a necessidade de uma educação 

que extrapolasse o nível da escola formal: “temos direito ao conjunto de processos 

formativos já constituídos pela humanidade; e que o direito à escola pública do campo, 

pela qual lutamos, compreende da educação infantil à Universidade” (CALDART,  

2004,  p. 1). 

A proposta “Por Uma Educação do Campo” se constitui em uma luta dos povos 

do campo por políticas públicas que assegurem o seu direito à educação e a uma 

educação que seja no e do campo, conforme Caldart (2004, pp149-150 ):  “No: o povo 

tem direito a ser educado onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada 

desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada a sua cultura e às suas 

necessidades humanas e sociais”. A perspectiva da luta dos povos do campo por 



educação ocorre no campo das políticas públicas, porque buscam universalizar o acesso 

de todo o povo à educação, porém uma educação de qualidade, uma educação que 

forme pessoas como “sujeitos de direito”. Preconizam também que “é preciso colocar o 

debate no âmbito geral da educação e no debate de um projeto popular de 

desenvolvimento do país” (idem, ibidem). 

A II Conferência Nacional de Educação do Campo ocorreu em 2002. Teve seu 

nome alterado de “Por Uma Educação Básica do Campo” para “Por Uma Educação do 

Campo”,  a partir dos debates realizados no seminário nacional, em  2002, sobre 

Educação do Campo, e das decisões tomadas que demonstravam a preocupação em 

ampliar as modalidades de educação como direito dos povos do campo: 

Alteramos o nome para por uma Educação do Campo, em vista de afirmar, primeiro, 

que não queremos educação só na escola formal: temos direito ao conjunto de processos 

formativos já constituídos pela humanidade; e, segundo: que o direito à escola pública 

do campo pela qual lutamos compreende da educação infantil à Universidade (Caldart, 

2004, p.1).  

Esta II Conferência contou com  um quantitativo de participantes bem maior do 

que na I Conferência (1100 pessoas), representantes de Movimentos Sociais, 

Movimento Sindical e Organizações Sociais de Trabalhadoras e Trabalhadores do 

Campo e da Educação, das Universidades, ONGs e de Centros Familiares da Formação 

por Alternância,  de secretarias estaduais e municipais de educação e de outros órgãos 

de gestão pública9 com atuação vinculada à educação e ao campo. Essa Conferência 

reforçou as propostas da I Conferência, buscando efetivar no Brasil um tratamento 

público específico para a Educação do Campo, conforme compromisso coletivo 

reafirmado na II Conferência (DECLARAÇÃO FINAL, 2004, p. 3): 

• Defendemos uma educação que ajude a fortalecer um projeto 

popular da agricultura que valorize e transforme a agricultura 

familiar/camponesa e que se integre na construção de um outro 

projeto de desenvolvimento sustentável de campo e de país; 

                                                
9 Esta declaração é assinada por instituições governamentais e entidades da sociedade civil, tais como: A 
CNBB, o  MST, o  UNICEF, a  UNESCO, a UnB , a CONTAG, a UNEFAB, a UNDIME, a MPA, o 
MAB, o MMC, o  PRONERA/IINCRA/MDA , o MEC, a FEAB,  a CNTE, o SINASEFE, a ANDES, a 
CEFFAs , a SEAP/PR, o MMA, o MinC , a AGB, o CONSED, a FETRAF, a CPT, o CIMI, o MEB , a  
PJR, a Cáritas, o CERIS, o MOC, a RESAB, o  SERTA, o  IRPAA, o Caatinga e a   ARCAFAR Sul e 
Norte. 
 



• Defendemos uma educação para superar a oposição entre campo e 

cidade e a visão predominante de que o moderno e mais avançado é 

sempre o urbano, e que o progresso de um país se mede pela 

diminuição da sua população rural; 

• Defendemos a mudança da forma arbitrária atual de classificação 

da população e dos municípios como urbanos ou rurais; ela dá uma 

falsa visão do significado da população do campo em nosso país, e 

tem servido como justificativa para a ausência de políticas públicas 

destinadas a ela;  

• Defendemos o campo como lugar de vida, cultura, produção, 

moradia, educação, lazer, cuidado com o conjunto da natureza, e 

novas relações solidárias que respeitem a especificidade social, 

cultural e ambiental dos seus sujeitos. Dessa dinâmica social e 

cultural se alimenta a educação do campo que estamos construindo; 

• Defendemos políticas públicas de educação articuladas ao conjunto 

de políticas que visem à garantia do conjunto dos direitos sociais e 

humanos do povo brasileiro que vive no e do campo. O direito à 

educação somente será garantido se articulado ao direito a terra, à 

permanência no campo, ao trabalho, às diferentes formas de 

produção e reprodução social da vida, à cultura, aos valores, às 

identidades e às diversidades. Defendemos que este direito seja 

assumido como dever do Estado. 

• Defendemos um tratamento específico da Educação do Campo com 

dois argumentos básicos: - a importância da inclusão da população 

do campo na política educacional brasileira, que é condição de 

construção de um projeto de educação nacional, vinculado a um 

projeto de desenvolvimento nacional, soberano e justo. Na situação 

atual esta inclusão somente poderá ser garantida através de uma 

política pública específica: de acesso e permanência e de projeto 

pedagógico: -a diversidade dos processos produtivos e culturais que 

são formadores dos sujeitos humanos e sociais do campo e que 

precisam ser compreendidos e levados em conta na construção do 

projeto da educação do campo. 



• Lutamos por direitos sociais, humanos, conseqüentemente 

universais, garantidos com políticas universais. Políticas que 

garantam a universalização à educação. 

 

Apreende-se pelos compromissos assumidos na II Conferência que há uma forte 

relação da Educação do campo com a realidade do campo, objetivando contribuir para o 

desenvolvimento sustentável10. Reforça a importância da agricultura familiar, porém 

evitando a dicotomia historicamente construída campo-cidade, em que as áreas rurais 

foram consideradas atrasadas e sua população tratada de forma discriminatória. A 

superação dessa dicotomia busca valorizar o rural com a sua dinâmica sociocultural 

específica. Essa valorização passa pelo reconhecimento dos direitos sociais e humanos 

dos povos do campo e para isso é proposta a inclusão da Educação do Campo como 

uma política pública. 

Percebe-se que é colocado com muita ênfase o tratamento específico à educação 

do campo, quando se explicita que “a inclusão somente poderá ser garantida através de 

uma política pública específica”. Essa concepção deixa transparecer que a forma 

dicotômica tão  questionada  no Documento de Referências da Política está  sendo, de 

forma contraditória, considerada, ao se propor uma política específica para as áreas 

rurais, embora, por outro lado, trata de políticas públicas que garantam a 

universalização à educação.  

Os pressupostos teóricos sobre a gestão democrática apontam para a importância 

de se considerar todos os espaços da escola, em que se materializam a gestão e as 

práticas escolares, para que, de fato, a escola seja democrática. Para isso, é necessário 

existir uma vontade coletiva que queira transformar a prática pedagógica concreta e as 

suas práticas de gestão tradicionais, ou seja, é preciso mudar a cara da escola. A gestão 

democrática poderá ser um caminho real de melhoria da qualidade da educação e a 

escola pública precisa ofertar um ensino prazeroso, ser séria e alegre, como uma 

                                                
10 O desenvolvimento sustentável é considerado segundo a Comissão Brundtland no relatório “Nosso 
Futuro Comum” (Nações Unidas, como aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, através da superação da 
pobreza e do respeito aos limites ecológicos. Bianchini (2001) e Coraggio (1996) definem como aquele 
que comporta, tanto o desenvolvimento das capacidades humanas, como a sua utilização produtiva, 
extrapolando o enfoque apenas setorial (educação, saúde ou outros serviços sociais), e propondo um 
desenvolvimento das  pessoas, para as pessoas e pelas pessoas. O Grupo Permanente de Trabalho de 
Educação do Campo(REFERÊNCIAS PARA UMA  POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, 
Brasília,  2003), conceitua-o como aquele que possibilite às pessoas a terem uma convivência social 
desejável e que se constituam como ser social responsável e livre, capaz de refletir sobre a sua atividade  
e deter um comportamento ético. 



condição necessária para despertar o interesse dos educandos e que esses sejam 

seduzidos pelo desejo de aprender. A democratização da educação requer uma 

concepção de organização e de escola que considera os indivíduos sujeitos do ato de se 

organizarem, em que a participação, a discussão, o diálogo e as decisões, sejam 

apontados como verdadeiros  métodos da construção democrática. 

No que se refere à educação do campo, foi  a  partir da  Constituição de    1988    

que foi possível que as Constituições  Estaduais e a   Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-LDB(Lei nº 9394/96) enfocassem a educação rural no âmbito do 

direito à igualdade e do respeito às diferenças, possibilitando discutir como seria a 

oferta dessa educação para os povos do campo, buscando adequar  a educação básica às 

especificidades locais. 

Surge o movimento de “Articulação Nacional Por uma Educação do Campo”, 

composto por movimentos sociais, organizações não governamentais, representantes 

das universidades e de órgãos públicos. Esse movimento de articulação destaca a 

importância da educação como parte de um projeto de emancipação social e política que 

fortaleça a cultura e os valores das comunidades campesinas e que seja vinculada ao seu 

projeto de desenvolvimento auto-sustentável. Para tanto, preconiza que essa educação 

seja fundamentada em princípios que valorizem os povos que vivem no campo, 

respeitando sua diversidade. São contempladas as diferenças, mas, por outro lado, 

demonstra uma visão dicotômica campo/cidade, embora no discurso seja colocada a 

importância de políticas universais. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPOSTA EDUCACIONAL DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: A CONCEPÇÃO DA 

PROPOSTA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DE LAGOA DO 

ITAENGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O conceito de cidadania ganha nova 
dimensão. Como cidadãos (ãs) do planeta, 
nos sentimos como seres convivendo no 
planeta Terra com outros seres viventes e 
inanimados. Esse princípio deve orientar 
nossas vidas, nossa forma de pensar a escola 
e a pedagogia. 
 
(GADOTTI, 2000, p.133) 

 

 

A Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (PEADS) 

adotada pelo Município de Lagoa do Itaenga será analisada neste Capítulo no que se 

refere: a sua concepção e abrangência; aos princípios norteadores e objetivos; aos 

elementos metodológicos; e a sua apreensão pelos entrevistados no que diz respeito à 

compreensão do que seja trabalhar a “realidade do aluno” e quanto as suas vinculações.  

 

3.1 CONCEPÇÃO E ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA 

 

O município de Lagoa do Itaenga adotou, em 2002, para as escolas do campo, a 

Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (PEADS), formulada 

pelo Serviço de Tecnologias Alternativas (SERTA). A vinculação da Proposta de 

educação do campo nesse município com a sociedade civil suscita indagações no 

sentido de buscarmos apreender como a PEADS, surgida no âmbito da sociedade civil, 

pode possibilitar uma maior democratização da educação do campo no espaço 

municipal? 

As organizações não governamentais vêm nos últimos anos, no Brasil, ganhando 

destaque no campo da educação, assumindo responsabilidades por ações que, antes, 

eram de responsabilidade exclusiva do Estado.  No caso da Ong SERTA, a 

implementação da PEADS ocorre de forma articulada entre município e sociedade civil. 

Para tratar dessa relação, no sentido de problematizar o acontecimento da 

democratização da educação, necessário se faz compreender que nem o Estado, nem a 



sociedade civil, separadamente, podem conseguir a implementação de uma política que 

implique uma democracia redistributiva.  

Para identificarmos as causas que levaram o município de Lagoa do Itaenga a 

adotar essa proposta e analisarmos sua significação, vamos iniciar com o exame das 

entrevistas.   Na entrevista realizada com a ex-Secretária de Educação do município de 

Lagoa do Itaenga, ela informou que, ao assumir a Secretaria de Educação, em 2001, 

realizou um  diagnóstico  para avaliar as ações educacionais do município, 

principalmente no que se refere à situação das escolas do ponto de vista pedagógico e de 

infra-estrutura  física, e  detectou “uma situação preocupante”. Para elaborar esse 

diagnóstico, as primeiras escolas a serem visitadas foram as do campo, tendo em vista 

ter tomado conhecimento de que essas estavam “esquecidas, abandonadas.” Segundo 

dados estatísticos do MEC/INEP-Censo Escolar, a situação da educação em Lagoa do 

Itaenga, em 2001, no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série na zona rural, apresentava 

uma elevada taxa de reprovação, no patamar de 20,4%, e uma de abandono de 5,2%, o 

que de fato confirma a preocupação da ex-Secretária de Educação.  Observemos o que 

ela expressa:  

Já tinha (…) alguns indícios de que, por pessoas que trabalhavam antes, 
que as escolas eram esquecidas, que os professores eram esquecidos, os 
alunos tinham a auto-estima muito baixa. As escolas tinham (…) um 
aspecto [de] abandonadas, pelo fato de estar no campo, então a gente 
tratou esse ponto negativo (…) com uma certa urgência. Então, a 
primeira coisa que foi feita foram visitas periódicas nas comunidades e 
nas escolas, verificando a situação física das escolas, a estrutura física e 
reavaliando os professores (…), o nível do professor, fazendo um 
estímulo (…) com a comunidade para que o aluno permanecesse na 
escola do campo e não viesse para a Escola urbana, porque o objetivo 
da Secretaria  era que o aluno realmente se inserisse no seu local de 
origem, não viesse para a escola urbana, e isso teria uma série de 
transtornos, principalmente o transporte escolar (…) e eu fiquei um 
pouco aflita do que a gente poderia fazer por aquelas  escolas (ex-
Secretária de Educação). 

 

Na fala da ex-Secretária de Educação, percebe-se que há uma preocupação com 

problemas relativos tanto a questões administrativas, quanto à infra-estrutura e à questão 

pedagógica das escolas, no sentido de buscar soluções para as mesmas, motivando os 

alunos a permanecerem no campo e evitando transtornos à administração. Essa visão 

demonstra o reforço a uma educação para fixar o homem ao campo, desconhecendo 

que, no espaço rural, existem problemas socioeconômicos que dificultam a permanência 

do homem no campo, os quais extrapolam a ação específica da educação, bem como 

limitam as escolhas dos alunos de viverem no espaço urbano. Para tanto seriam 



necessárias políticas públicas socioeconômicas que procurassem atender a população 

quanto às questões mais relevantes da realidade rural, numa perspectiva de seu 

desenvolvimento sustentável. 

Esse depoimento vem ao encontro do quadro de “abandono” das escolas do 

campo que Nascimento (2004, p.5) detectou em uma pesquisa realizada na zona rural de 

Goiás: “O tipo de escola pública oferecida à população camponesa é uma escola 

relegada ao abandono, denominado, pejorativamente, de escolas isoladas. É uma  escola 

que inexiste”. Ele associa esse abandono ao das áreas rurais, tendo em vista o 

desenvolvimento desigual entre as agroindústrias e os agricultores familiares, o que 

gerou um processo excludente desses agricultores (idem, ibidem).             

Essa situação de abandono das escolas rurais é demonstrada também na II 

Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo, realizada em Goiás, em 2004, e 

que contou, entre os seus participantes, com a ONG SERTA. Nesta II Conferência, 

entre os problemas detectados em relação à educação do campo, encontram-se os mais 

altos índices de analfabetismo, muitos adolescentes e jovens fora da escola, falta de 

escolas para as crianças e jovens, os currículos deslocados das necessidades e das 

questões do campo e dos interesses dos seus sujeitos, falta de uma política de 

valorização do magistério, falta de apoio às iniciativas de renovação pedagógica, falta 

de infra-estrutura nas escolas e muitos docentes sem a formação pedagógica necessária 

(DECLARAÇÃO FINAL DA CONFERÊNCIA, 2004). 

A problemática encontrada com as escolas do campo de Lagoa do Itaenga, e que, 

de forma similar, ocorria com a educação do campo de outros municípios brasileiros11, 

fez com que a Secretária, à época, procurasse alternativas para melhorar a educação do 

campo no município, e, dessa forma, identificou o trabalho da ONG SERTA com a 

PEADS, que já vinha sendo desenvolvido em outros municípios12. Em Lagoa do 

Itaenga, o SERTA vinha desenvolvendo trabalhos de Formação de Agentes de 

                                                
11 Ver estudo de NASCIMENTO, Claudemiro, G. do. Educação, cidadania e políticas sociais: a luta pela 
educação básica do campo em Goiás. In: Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653), e 
documento da II Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo. Declaração Final. Luziânia, Goiás, 
2 a 6 de agosto de 2004 (Texto digitado). 
12 Entre estes, a PEADS estava sendo implementada em municípios de Pernambuco: Arcoverde e 
Petrolina, na Região do Sertão até 1996, e, posteriormente, em municípios do Agreste: Gravatá, Chã 
Grande, Orobó, Bom Jardim, Surubim e João Alfredo; da Zona da Mata Norte: Lagoa do Carro, Carpina, 
Tracunhaém, Nazaré da Mata, Condado, Vicência, Itambé, Camutanga; Aliança, Glória do Goitá, Lagoa 
do Itaenga, Pombos, Vitória de Santo Antão, São Benedito do Sul, Chã de Alegria, na Zona da Mata, e 
Limoeiro, Feira Nova e  Passira,  no Agreste.    



Desenvolvimento Local (ADL)13. Ao conhecer a Proposta, a Secretária achou-a 

“encantadora”, e esse encantamento ocorreu pela metodologia aportada, o que fez com 

que o município de Lagoa do Itaenga adotasse a PEADS, uma proposta que não contou 

com a participação do município, na sua formulação, porque já estava pronta. Assim 

sendo, a ex-Secretária apostou na sensibilização dos professores e técnicos para 

aceitação da PEADS, como forma de introduzir a mudança na educação do campo no 

município, conforme é explicitado na sua fala: 

E aí a gente começou a investigar, e foi quando eu conheci a ONG  
SERTA,  a qual eu entrei em contato, e veio uma técnica de lá 
apresentar a proposta, um  projeto dessa Proposta, a PEADS, à 
Secretaria. O SERTA já era parceiro do município, só que a 
administração anterior, os que nos antecederam aqui, eles não acharam 
interessante. Aí eu solicitei a presença da técnica  (do SERTA) que  
veio, apresentou a proposta, como seria a metodologia e de uma certa 
forma eu me encantei (…) Aí, convidei  (…) para apresentar a proposta 
outro dia à equipe de coordenação para a gente avaliar e ver se era 
viável a gente  implantar nas nossas  escolas. A gente não implantou de 
imediato em 2001. Em 2002, fizemos um Seminário de sensibilização 
com os professores e outros convidados também. O SERTA participou, 
aí a gente começou a apresentar a proposta para que os professores se 
encantassem, porque nada dava certo se os professores não se 
encantassem, e se eles  não estivessem abertos às mudanças. Até 
porque a gente estruturou essa parte do professor colocando-os com 
nível de graduação, até também para estimular a auto-estima de alunos 
e comunidades, porque eles estavam realmente desacreditados (ex-
Secretária de Educação de Lagoa do Itaenga).  

 

A Organização Não Governamental SERTA, idealizadora da PEADS,  foi 

fundada em 03 de agosto de 1989, por um grupo de técnicos e produtores rurais, como 

uma Organização não-Governamental (ONG), atuando em 6 (seis) municípios de 

Pernambuco, e hoje é uma Organização  da Sociedade Civil de Interesse  Público 

(OSCIP), com uma abrangência territorial bem maior, ou seja, atingindo cerca de 

quarenta (40) municípios. 

Esse grupo de técnicos, segundo o coordenador do SERTA, era vinculado ao 

Cecape-Centro de Capacitação para o Projeto da Seca, que era sediado em Pesqueira-

Pernambuco e organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O trabalho 

contava, além da Igreja, com a participação de ONGs, sendo algumas delas 

internacionais. Os técnicos articulavam os agricultores nas propriedades para serem 

                                                
13 O SERTA forma Agentes de Desenvolvimento Local (ADL) através de um curso criado a partir do 
Projeto Aliança com o Adolescente. O objetivo é formar jovens para interagir com o meio e contribuir 
para a mudança da sua realidade e do seu entorno, permanecendo nos seus municípios, melhorados pela 
sua própria intervenção (SERTA, 2005). 



capacitados em técnicas apropriadas para agricultura familiar. Esses agricultores iam 

para o Centro de Capacitação e eram orientados, entre outras coisas, a preservar o solo, 

preservar o meio ambiente e a como se trabalhar para evitar as queimadas. Porém, para 

Moura (ibidem, idem), existia um problema muito sério nesta situação, que era em 

relação à incompatibilidade entre o que aprendiam e a realidade dos agricultores. Isso  

levou o SERTA a elaborar uma Proposta de Educação Rural:  

Os agricultores participavam da formação e saiam encantados dali, 
mas quando chegavam em suas propriedades se deparavam com uma 
realidade cultural muito forte: o pai, as esposas, os irmãos diziam, 
nós trabalhamos sempre dessa maneira e, agora, vem você com essa 
idéia diferente e isto não vai mudar nada. Percebia-se a resistência à 
mudança tendo em vista eles sempre terem trabalhado e vivido assim. 
Então, aquele trabalho que acontecia no centro de capacitação, 
quando chegava em casa, ia de água abaixo. Essas resistências às 
mudanças, estimuladas pela introdução de novas tecnologias, foram 
avaliadas e os técnicos apreenderam que se pautavam em questões 
culturais profundas. Essas resistências eram percebidas nos adultos e 
nos jovens que se mostravam indiferentes às realidades e aos desafios 
concretos das famílias, do trabalho, da terra, da renda e do meio 
ambiente. Isso suscitou nos técnicos uma preocupação com o que se 
ensinava aos jovens, nas escolas. A partir daí, o SERTA se articulou 
com gestores e professores dos municípios, para buscar subsídios no 
sentido de entender melhor essa questão e elaborou uma proposta 
educacional para o meio rural, que levasse os alunos e as professoras 
a uma produção de conhecimentos que fosse útil às famílias, que 
incorporasse outros valores e que se preocupasse com o 
desenvolvimento (coordenador do SERTA, 2003, p.16). 

 

A partir dessa constatação, percebe-se a valorização atribuída à realidade rural 

para que uma proposta de educação tivesse efetividade, ou seja, o conhecimento deveria 

ser “adequado à realidade dos agricultores”. Para o SERTA, as resistências às mudanças 

eram no sentido de não aceitação da nova metodologia de trabalho, ou seja, havia uma 

desconexão dessa metodologia com a realidade.  

SERTA começou a construir referências para uma Proposta de Educação Rural, 

pautada na “realidade rural”. Isso ocorreu em um encontro realizado no município de 

Orobó, em 1992, com 55 (cinqüenta e cinco) jovens estudantes do meio rural, onde foi 

pesquisada a relação entre a agricultura, o trabalho no meio rural e a educação que era 

ministrada nas escolas rurais. O resultado dos levantamentos realizados demonstrou a 

total desarticulação entre a escola e a realidade do aluno (MOURA, 2003, p.16). 

A Proposta de educação foi elaborada com a denominação de Proposta de 

Educação Rural (PER). Segundo Moura (2003, p.16) essa Proposta surgiu com o 

objetivo de articular “a escola com a vida, o trabalho e os desafios da família rural”, ou 



seja, trabalhar “a partir da realidade do aluno”, pois a escola “reproduzia valores contra 

a agricultura e os agricultores”. Percebe-se que essa realidade do aluno apregoada é a da 

agricultura e da cultura do homem do campo. E, neste sentido, a Proposta deveria ser 

coerente com essa realidade, com os valores culturais e da produção do homem do 

campo. Dessa forma, o papel da escola rural começou a ser problematizado pelo 

SERTA, a partir das seguintes questões: Ensinar para quê e por quê? Qual o papel do 

conhecimento, para quem e a quem ele serve? Que valores a escola transmite para os 

alunos do campo e para os seus familiares? 

Em 1994, a PER foi conhecida e adotada por uma outra ONG, denominada 

Movimento de Organização Comunitária (MOC), sediada em Feira de Santana, na 

Bahia. Segundo Baptista (2003, p.35), o MOC incorporou a experiência metodológica 

(entendendo-se que nenhuma metodologia se debate e se aplica sem uma concepção 

política que a embase) a partir da experiência do SERTA. Desde então, foi-se 

desenvolvendo o trabalho e adequando-o à sua realidade. Inicialmente, o MOC adotou a 

PER em escolas rurais de três municípios baianos: Valente, Santa Luz e Santo Estevão, 

numa parceria com a Universidade Estadual de Feira de Santana. Posteriormente, foi 

estendida a Proposta a outros municípios da região sisaleira da Bahia, em escolas de 

primeira a quarta série, porém com outra denominação: Conhecer, Analisar e 

Transformar (CAT) 

Em 1996, o SERTA transferiu-se para a Zona da Mata de Pernambuco e, em 

1997, passou a implantar a PER com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), como uma oportunidade de modificar a feição do programa, pois, conforme 

explicita Moura (2003, p.48): “era um Programa compensatório que surgiu para redimir 

a dívida do governo com as famílias trabalhadoras da cana-de-açúcar”. O PETI 

proporcionava uma bolsa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para a família manter o filho na 

escola nos dois expedientes e, ainda, por cada criança matriculada, repassava ao 

município o valor de R$25,OO (vinte e cinco reais), exclusivo para as escolas do meio 

rural. Na avaliação sobre o PETI, a partir dos Fóruns de Erradicação de Trabalho 

Infantil, o SERTA percebeu que a questão ia além de uma simples ampliação da jornada 

de trabalho e se colocava em termos da discussão de uma  concepção da educação e da 

escola do meio rural. Desses fóruns, participaram prefeitos, secretários, coordenadores 

do PETI, coordenadores de educação e pessoas interessadas pela problemática. O 

SERTA aproveitava a oportunidade para apresentar a PER nesses Fóruns. Buscou 

articulá-la com o PETI, porém mudando a concepção desse Programa, através de uma 



Proposta de educação rural que contemplasse “a realidade do aluno”, ou seja, uma 

proposta que “mudasse o papel que a escola exercia sobre as pessoas do meio rural” 

(ibidem, idem). 

Os resultados do trabalho da PER articulado com o PETI ficam evidenciados em 

entrevista realizada com uma professora do município de Vicência, quando a mesma 

demonstra a importância da mudança na implantação desse Programa. A partir da 

articulação do PETI com a PER, segundo essa professora, foi possível propiciar uma 

ação mais sustentável por parte da escola, visando contribuir com o desenvolvimento 

dos alunos e de suas famílias, conforme se esclarece em seguida: 

Porque o PETI Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil) era o 
olhar que a escola estava dando para essa família. Não como uma bolsa 
que eles iam ficar eternamente recebendo, mas sempre naquela 
expectativa: a bolsa é hoje, a gente garante amanhã? E se o programa 
terminar, o que foi que vocês lucraram com isso? E aí foi quando as 
famílias começaram a ter animais em casa, juntar um dinheirinho com o 
dinheiro da bolsa, comprar galinha, depois um bode, um bezerro, que é 
muito comum lá, na comunidade. Então a escola provocou, mas 
provocou via a proposta, porque até então era a questão do currículo, e 
você sabe que isto é forte. Qual é a visão que a gente tem? É como se o 
conhecimento da escola não tivesse nada a ver com o conhecimento da 
família, daí a gente vai  fazer  um movimento contrário, vai trazer o que 
é da família e o que é importante ser discutido na escola. Isso foi um 
ponto bastante positivo, muito embora que eu digo: não foi fácil, 
porque isso também tem um “preço”! Mas eu digo que foi de uma 
construção, assim, bastante significativa (Professora em Vicência-PE, 
entrevistada em 14/09/06). 

 

A partir de 1999, o SERTA condicionou sua intervenção pedagógica apenas aos 

municípios que, através dos seus gestores, assumissem a PER integralmente. Neste 

sentido, deveriam ampliar a PER para todas as escolas, e em uma jornada regular e 

outra,  ampliada. Posteriormente, outros municípios receberam capacitação, dentre eles 

quatro (São Benedito do Sul, Catende e Panelas, na Zona da Mata Sul, e Vicência, na 

Mata Norte) adotaram a Proposta. Segundo Moura (2003), tendo em vista que a 

metodologia concebida na proposta partia da realidade do aluno, esta poderia ser 

adotada em qualquer escola, quer seja de áreas rurais ou urbanas e em qualquer 

modalidade de ensino. Assim, a Proposta também foi estendida às escolas urbanas, às 

escolas de 5ª a 8ª séries e, em um município, à escola de Ensino Médio. A partir daí, 

deixou de ser a Proposta de Educação Rural (PER), para ser a Proposta Educacional de 

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (PEADS) (MOURA, 2003; SERTA, 2002, 

Texto digitado nº 8, p.1). 



A PEADS, de acordo com o Coordenador do SERTA, considera a escola e os 

alunos como produtores de conhecimento sobre a realidade, tendo por objetivo elevar a 

auto-estima dos alunos. Através da PEADS, é proposto o desenvolvimento de um  

trabalho integrado da escola com a família, estendendo-se o trabalho educativo aos pais 

das crianças e adolescentes, no sentido de buscar a identidade da escola rural, do 

produtor e da família, além de contribuir para ampliar os conhecimentos dos 

agricultores e agricultoras e trazer melhorias para a produção  (MOURA, 2003).  

A proposta da PEADS é também ressaltada como um instrumento que contribui 

para elevar a auto-estima dos alunos e dos pais dos alunos, conforme defende a ex-

coordenadora da educação do campo da Secretaria de Educação do município  de Lagoa 

do Itaenga: 

Realmente teve um grupo de pais que ficou colaborando com a horta na 
escola. Isso aconteceu na Escola Cassemiro Medeiros. (…) depois ela 
mesma deu o depoimento dela (…), que ela passou a entender o 
trabalho e também ela percebeu que é … era como se os meninos 
tivessem gostando de trabalhar com a terra que antes eles tinham 
vergonha. E também um depoimento de um pai na Escola Cassemiro 
Medeiros que me chamou muita atenção, porque ele dizia, assim, que, 
antes, os filhos dele tinham vergonha de trabalhar com ele no roçado, 
(…) que depois que a gente começou a trabalhar com eles na PEADS, 
eles passaram a ir sem constrangimento. E, assim, assumiram a postura 
de que eram agricultores. Eu achei (…) o depoimento dele muito legal 
e até ele exaltou o fato de a gente estar trabalhando na escola, com a 
realidade deles. Eles terem a auto-estima, levantar a auto-estima deles 
dentro do que estavam fazendo (ex-coordenadora da educação do 
campo). 
 

O resgate da auto-estima e dos valores do campo, a partir do trabalho da 

realidade do aluno, é também percebido por uma professora de Pombos: 

Os alunos sentem-se felizes, pois perceberam que, hoje, são seres que 
têm valor. Os pais acreditam nos filhos e suas ações promovem, na 
família, desejos de mudanças no trato com a terra, com a família e com 
a comunidade (Professora em Pombos) 
 

A PEADS é compreendida como uma proposta relacionada à educação popular 

por uma entrevistada. Para ela, ao se adotar essa perspectiva, é possibilitada uma maior 

participação do aluno, do professor e da comunidade na escola: 

                                       Uma proposta educacional que vem da sociedade civil já com uma 
experiência em educação popular. A gente deve colocar a educação 
popular dentro da escola, mas no sentido formal. Então é interessante, 
porque esse mecanismo da educação popular em que há uma 
participação efetiva da comunidade, ela é repassada para a escola. 
Então isso é um elemento importante, o aluno se sente participante, o 
professor também se sente participante, a comunidade escolar se sente 



participante, como um todo, os pais e a comunidade local, também. 
Eles começaram a ver a escola como realmente sua. Porque a escola 
pública não é vista como povo, mas como algo do governo, então a 
grande conquista é essa! Em que a escola passa a ser vista como esse 
grande resgate da história, da escola realmente voltada para o povo. 
Construída por esse povo e aí algo que realmente quem teve a 
oportunidade de participar como as professoras daqui que realmente 
foram partejar; foi um “parto” doloroso, mas que teve seu elemento 
(…) de curiosidade e também de insistência. Insistência não tanto com 
as crianças, mas com os professores, de algo que realmente foi sendo 
constituído, sendo prazeroso; teve seu lado de angústia, de alegria, teve 
seu lado de tristeza. É importante a construção dessa política a partir do 
povo, realmente da base. Então a educação popular tem nos ensinado, 
através da PEADS, que é possível a gente fazer um trabalho nesse 
nível. (Ex-Diretora de Escola, em Orobó). 

 

Constata-se na fala da entrevistada que a PEADS é considerada como uma 

Proposta que surge da sociedade civil e é “fundamentada na educação popular”. Assim  

sendo, ela considera que a proposta  pressupõe a participação efetiva de professores, 

alunos, pais e comunidade na sua construção. Através do depoimento, depreende-se  

que, nesse processo, alunos e professores, pais e comunidade se sentem participantes e 

que a escola é considerada deles. Entretanto, questionamos até que ponto essa 

participação da sociedade civil se efetiva, pois a PEADS já surge pronta do SERTA 

para o município. A construção mencionada pela entrevistada refere-se à elaboração dos 

conteúdos curriculares, a partir da pesquisa que é realizada na comunidade, como uma 

das etapas da PEADS e que será analisada em outro item. 

No que se refere à vinculação da PEADS com a educação popular, buscamos 

elementos para análise na Pedagogia de Paulo Freire, que tem na Pedagogia do 

Oprimido (FREIRE, 1987) uma forte referência. Segundo Freire (ibidem, idem, p.22), 

qualquer educação popular, seja formal ou informal, escolarizada ou em organizações 

sociais, deve assumir uma perspectiva crítica, radical, libertadora e transformadora, e 

considerar os sujeitos como agentes de produção do conhecimento e não apenas como 

receptores. Trata-se de uma educação libertadora, que busca romper ou superar uma 

concepção de educação tradicional, “bancária” (ibidem, idem, p.66), largamente 

utilizada na educação escolar, criticada por ser funcional aos setores dominantes, numa 

perspectiva de consolidar um projeto hegemônico de dominação econômica, política, 

ideológica e cultural. Insurge-se, assim, como uma educação contra-hegemônica, posto 

que reclama um projeto de educação aliado a um projeto alternativo de sociabilidade. 

Esse projeto alternativo se pauta na disponibilidade para se surpreender com a realidade, 

e que, segundo Santos (2001, p.2), na medida em que “cada um de nós se deixar 



surpreender pela realidade, não há perigo de dogmatismo”. Com base nessa referência, 

compreendemos que a PEADS se distancia dessa concepção de Educação popular, na 

medida em que vem pronta, tornando os indivíduos seus receptores. 

Para a implementação da PEADS, o SERTA tem estabelecido convênios e 

parcerias com Instituições públicas, como as Prefeituras, a Secretaria de Educação de 

Pernambuco (SEDUC), a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Agência 

do Trabalho do Governo do Estado de Pernambuco, o Ministério da Educação (MEC), o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); com instituições da sociedade civil, 

como as representantes dos Empresários: a Fundação Odebrecht, a Fundação Instituto 

Ayrton Senna, a Fundação Kellogg, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae); com Federações de trabalhadores, como a Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco (Fetape), a Confederação dos 

trabalhadores da Agricultura (Contag), com as ONGs, como Visão Mundial, o 

Movimento de Organização Comunitária (MOC) e o Centro das Mulheres do Cabo de 

Santo Agostinho e Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE). 

O trabalho da PEADS é realizado entre o SERTA e as prefeituras municipais, 

através de um termo de adesão do município à PEADS. Os recursos utilizados são 

oriundos de Projetos que são firmados entre o SERTA e instituições, como o Projeto 

Aliança com o Adolescente, e dos recursos do município do repasse do Fundef e dos 

convênios da Prefeitura com o MEC, nas áreas de educação infantil, ensino fundamental 

e educação especial. No termo de adesão, são definidas as responsabilidades que cabem 

ao SERTA: a assessoria ao planejamento das atividades, acompanhamento, avaliação e 

a formação continuada dos professores, a qual é ministrada por seus formadores 

pedagógicos e por outros profissionais,  dependendo da temática. Não há um repasse de 

recursos para o SERTA. É de responsabilidade das prefeituras a execução direta do 

trabalho, remunerando os formadores vinculados a esta ONG, e outros, com base em 

um custo hora/aula entre  R$40,00 e  R$50,00, dependendo do nível de formação do 

professor capacitador. Cabe às prefeituras também disponibilizar transporte e 

alimentação para os formadores e para os professores em formação. Essa é a 

contrapartida das Prefeituras ao Projeto Aliança com o Adolescente para a Formação 

dos Agentes de Desenvolvimento Local, que é realizada na sede do SERTA, em Glória 

do Goitá, para jovens dos municípios. Quanto ao acompanhamento e à avaliação, a 

Prefeitura participa dessas atividades junto ao SERTA. Para isso, em cada município é 



constituída uma equipe de acompanhamento e avaliação das atividades de educação do 

campo.  

A PEADS vem sendo desenvolvida em escolas rurais da rede municipal de 

ensino, com classes da alfabetização à 5ª série do ensino fundamental. Entretanto, há   

experiências  com ensino fundamental de 5ª a 8ª séries e ensino médio em áreas urbanas 

A ampliação dessa experiência  para a 5ª e 8ª série do Ensino Fundamental e para o 

Ensino médio é avaliada positivamente pelo SERTA, possibilitando uma maior 

organização da comunidade nos seus diversos grupos, conforme é expresso  pelo seu 

Coordenador: 

Tem uma escola que para nós é a referência do sertão, que ela tem 
educação infantil, fundamental um e dois e ensino médio e educação de 
jovens e adultos-EJA e adota a PEADS em todos os níveis. É em 
Tuparetama, no Pajeú. E é muito interessante porque, com o resultado 
das pesquisas, os professores e os alunos criaram um movimento, 
criaram uma instituição – eu não estou bem lembrado agora o nome – 
muito interessante, e essa instituição se responsabiliza pela mobilização 
de 36 comunidades de onde vêm alunos. E daí, desse trabalho, 
nasceram exatamente grupos lá de produção orgânica, que já vendem 
na feira, que já estão com produtos(…), recebendo pedido, ir na folha 
já. Produz grupo de cultura e dança, grupo de rádio, grupo de mulheres 
artesãs e cultura… então, recuperação das tradições. É muito, é muito 
bom (Coordenador do SERTA).  

 

Depreende-se do depoimento do Coordenador do SERTA a supervalorização 

dada à questão da organização da comunidade e nenhuma informação sobre a 

aprendizagem dos alunos, que é a principal função da escola. E, neste trabalho, 

compreende-se a democratização da educação como um processo que ocorre em todos 

os espaços socioeducacionais. Neste sentido, a organização da comunidade é importante 

como um dos sintomas da democracia política, mas a aprendizagem do aluno é 

fundamental como componente da democracia social. Uma ação educativa articulando 

todos esses espaços é que pode ter condições de propiciar a sua democratização.   

No depoimento que se segue há também uma referência à ampliação da PEADS 

para as séries finais do Ensino fundamental. Nesse caso, a professora entrevistada faz 

referências à metodologia de trabalho como sendo apropriada também para essas séries, 

mostrando como se pode fazer a articulação com os conteúdos curriculares. O que não 

fica explicitado é o nível de aprendizagem do aluno nesse processo. Isso se constata no 

depoimento de uma professora do município de Pombos/PE: 

A PEADS trabalhava também de 5ª a 8ª série. Era a mesma coisa, eu 
como professora de língua portuguesa fazia aulas passeios, trabalhava 
histórias em quadrinhos, produção textual, leitura, textos também 



relacionados à vida do campo, ao meio ambiente, a interpretação oral e 
escrita. Dessa forma, trabalhava também a ortografia (Professora). 
 

A ampliação da PEADS para além das séries iniciais do ensino fundamental é 

contestada por uma técnica do MEC, conforme o depoimento a seguir: 

Na minha compreensão, a metodologia da PEADS pode apresentar 
bons resultados para os primeiros anos de aprendizagem no ensino 
fundamental, mas pode apresentar problemas para sua aplicação nas 
séries mais avançadas, e me lembro de haver comentado isso na época 
com outras pessoas que estavam presentes ao evento, durante o trajeto 
de retorno à Glória do Goitá (Técnica da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD-MEC), entrevistada 
por e-mail). 

 

 

3.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES E OBJETIVOS DA PEADS 

 

A PEADS baseia-se nos seguintes princípios norteadores (SERTA, 2002, 

Documento 08. p.3): 

1- A escola tem um papel junto aos modelos de desenvolvimento e à cultura que precisa 

ser explicitado; 

2- O conhecimento não é neutro e é instrumento privilegiado de intervenção na 

realidade para modificá-la; 

3- Todas as pessoas possuem conhecimento e podem construí-lo ainda melhor; 

4- A construção do conhecimento passa por outros paradigmas diferentes daqueles que 

estamos acostumados: compartimentados, separados. A visão holística e interdisciplinar 

é importante para se entender a sustentabilidade do desenvolvimento e a ligação da 

educação com as interfaces do mesmo; 

5- Os espaços pedagógicos de formação não são apenas os espaços de sala de aula, mas 

também aqueles da produção agropecuária, da família, da convivência social, da cultura, 

dos serviços. A sala de aula é um espaço de sistematização, de análise e de síntese; 

6- A pesquisa não é só uma ferramenta de construção de conhecimento, deve ser 

também uma postura diante da realidade. Educando e educador precisam assumir essa 

postura com senso crítico, curiosidade e “questionamento reconstrutivo” (MOURA, 

2003, p. 4), e, ao mesmo tempo, cultivar essa ferramenta como metodologia de ensino e 

aprendizagem; 

7- Educação não se faz sem cidadania, sem participação política, sem envolvimento dos 

sujeitos sociais no projeto de vida das comunidades. O desenvolvimento, com 



sustentabilidade, exige construção, implementação e controle social de políticas 

públicas sociais básicas. Tudo isso começa na escola, exercitando a solidariedade, a 

participação, o respeito pelo outro e pelo diferente. 

8- A avaliação do ensino e aprendizagem engloba não só os conhecimentos, como 

conteúdos, nem só os instrumentos, como também os processos, os produtos, numa 

dimensão permanente e sistemática, em forma de hétero e auto-avaliação; 

9- Os conhecimentos novos construídos de forma inovadora provocam e conduzem os 

participantes do processo a novas ações e posturas. A aprendizagem consiste no que é 

preconizado pela Unesco: “aprender a aprender, a ser, a fazer, a conviver” e, 

acrescentado pelo SERTA, do aprender a compartilhar. 

10- A educação para o desenvolvimento leva em conta a sustentabilidade ambiental, 

agrária, econômica, social, política, cultural, de eqüidade de gênero e intergeracional, 

baseada na compreensão de que “os paradigmas da sustentabilidade supõem novas 

relações entre pessoa e natureza, entre os seres humanos e os demais seres dos 

ecossistemas.” 

Ao lado desses princípios, são apresentados os seguintes objetivos da PEADS: 

a) construir e transmitir o conhecimento a partir da realidade do aluno e da sua 

família; 

b) desenvolver o senso crítico do aluno e do professor, por meio do processo de 

conhecimento e análise da realidade; 

c) envolver a família na ação educativa da escola; 

d) provocar mudanças na comunidade,  a partir da pesquisa feita pelas crianças 

na comunidade, com a participação das famílias; 

e) a participação da escola na melhoria das condições de vida da comunidade. 

 

A concepção pedagógica do SERTA adotou o conceito de TEIA como um 

referencial filosófico, que, segundo documentos pesquisados, pretende, assim, que, a 

partir dessa proposta, seja construída  por parte dos  educadores e educadoras “a TEIA 

da educação, a qual tem como objetivo articular o conhecimento à vida do  educando e 

da  família, contemplando  a renda, a propriedade, o meio ambiente, a  cultura, a vida 

pessoal, a história, as carências e potencialidades das pessoas e dos grupos”. Nessa 

proposta, os conteúdos curriculares devem buscar articulação da horta com a 

matemática, da criação de animais com a biologia, do plantio com a botânica, da 



religião com a arte e com a cultura. Enfim, para o SERTA deve-se propiciar “um ensino 

prazeroso, com alegria e ter disciplina, mas com satisfação” (SERTA, 2002, p.1). 

 

3.3  ELEMENTOS METODOLÓGICOS DA PROPOSTA 

 

A metodologia da PEADS, segundo documento elaborado pelo SERTA (2003),  

baseia-se “no desafio de conhecer a realidade do aluno”, e, para isso, organiza-se em 

quatro etapas (MOURA, 2003, pp105-121), conforme vão descritas em seguida. 

 

1 - PESQUISA 

 Nesta etapa, as crianças são incentivadas e orientadas a realizar pesquisas sobre 

a realidade local, como trabalho escolar, e para isso é escolhido um tema gerador, como, 

por exemplo: a água para consumo humano – quem tem acesso, que tipo de acesso, que 

tipo de tratamento é dado à água, entre outros; os serviços públicos existentes – que tipo 

de serviços existem (escola, postos de saúde, telefone, estradas, sua qualidade e tipo de 

atendimento); cultura – festas, músicas, tradições, remédios caseiros, história da própria 

comunidade.  Esta tarefa, na medida em que é realizada pelos alunos com as famílias na 

comunidade, é considerada imprescindível pelo SERTA porque contribui para o 

envolvimento deles, das suas famílias e da comunidade com a realidade social e com a 

escola. 

 

2 - DESDOBRAMENTO 

Nesta etapa, o educador analisa, desenvolve e tematiza os resultados da pesquisa 

em conteúdos curriculares – português, ciências, história, cultura, arte –,de forma 

interdisciplinar. Nesse processo de análise e aprofundamento, o educador faz uso de 

novas pesquisas, como também avalia como foi a pesquisa – as dificuldades que os 

alunos encontraram, como se sentiram, como foram recebidos –, e processa uma síntese 

e uma reflexão sobre a realidade pesquisada. 

 

3 - DEVOLUÇÃO 

Nesta etapa é proposto que os educandos e educadores façam uma prestação de 

contas do que foram capazes de fazer com as informações iniciais que colheram, e 

provoquem as pessoas com “o novo conhecimento adquirido”, para daí extrair uma ação 

que ajude a construir o desenvolvimento, ou seja, que transformem em ação o 



conhecimento construído. Essa compreensão se pauta no princípio colocado na 

metodologia de que o conhecimento não deve ser uma mera construção intelectual, e 

que a escola tem um papel político/pedagógico para com os educandos e a comunidade.  

 

4 - AVALIAÇÃO 

Esta é uma etapa em que se propõe avaliar o processo de trabalho com a 

PEADS. Esta avaliação ocorre de duas formas: auto-avaliação e heteroavaliação. Neste 

sentido são avaliados os processos, os conteúdos e as pessoas envolvidas na construção 

da aprendizagem e das ações. Cada ator avalia o seu desenvolvimento e aprendizado e 

avalia os demais. O educando avalia a sua participação, a das famílias e a do educador; 

o educador procede da mesma forma e as famílias, também. 

Segundo o documento: “idéias em construção” (SERTA, 2003, p.121), as etapas 

devem ocorrer de forma articulada e não pontuais, sucessivas e cronológicas.  

Essas quatro etapas representam a base da metodologia da PEADS. A primeira 

etapa, que é a pesquisa, não se diferencia muito de outras propostas que tomam como 

base do ensino o princípio da investigação. Porém, essa investigação vem ocorrendo 

mais no sentido do aprofundamento teórico de um tema. No caso da “Pesquisa” 

proposta pela PEADS, é um formato diferenciado, pelo fato de buscar verificar como as 

pessoas da comunidade apreendem determinado tema e quais os problemas existentes 

na comunidade relacionados ao tema. Percebe-se que essa etapa possibilita uma 

primeira aproximação da escola com a família e a comunidade. 

No que se refere à segunda etapa, a questão central é transformar em conteúdos 

os resultados da pesquisa, fazendo relação com as disciplinas curriculares. É uma etapa 

importante, porque coteja o conhecimento do senso comum com o conhecimento 

sistematizado cientificamente, no sentido de produzir um outro conhecimento. A nossa 

preocupação é se de fato vai ser possibilitado ao aluno o conhecimento necessário para 

ele se situar não apenas na sua realidade, mas no mundo, como cidadão. 

A terceira etapa da PEADS é uma condição fundamental de um processo de 

planejamento e gestão democráticos, a qual se materializa na devolução às famílias, à 

comunidade e aos gestores dos resultados da pesquisa. Essa devolução se apresenta 

também como um momento de discussão dos problemas e de prestação de contas por 

parte da escola e dos gestores. 



A quarta etapa, de avaliação, na medida em que propõe a auto-avaliação e a 

hetero-avaliação sai de uma visão tecnicista e se coloca numa perspectiva democrática 

em termos de proposta teórica. 

Entretanto, para se apreender como essas etapas vão se constituindo na prática, 

teremos a análise da implantação da PEADS em Lagoa do Itaenga nos capítulos  cinco e 

seis deste trabalho. 

 

3.4 APREENSÃO DA PROPOSTA PELOS ENTREVISTADOS 

 

3.4.1 TRABALHAR A REALIDADE DO ALUNO 

 

“Trabalhar a realidade dos alunos” como princípio da PEADS é também 

percebido como ponto forte por gestores e professores entrevistados. Essa apreensão 

ocorre no sentido de considerar esse formato de forma positiva, principalmente no que 

se refere à metodologia da Proposta, na medida em que “partir da realidade do aluno” 

leva a um envolvimento dos atores sociais com a escola e a uma aproximação maior 

entre eles, bem como possibilita aos alunos aprenderem com mais prazer, serem mais 

valorizados, e aos alunos e aos pais, a valorizarem a aprendizagem, conforme é 

colocado por gestores e professores de Lagoa do Itaenga: 

O mais forte, o mais positivo na Proposta em si, é a metodologia (…); 
trabalhar com a realidade do aluno, alfabetizar esse aluno desde que ele 
esteja em uma série, é uma meta que a Secretaria tem desde 2001, de 
alfabetizar todos os alunos. Então, nesse ponto aí, eu acho muito 
positivo, porque hoje não dá para trabalhar com nossos alunos na 
realidade diferente do seu dia-a-dia. Trabalha muito a realidade dele, 
local, e traz, assim, o envolvimento: aluno, professor, comunidade, 
família, porque a questão da afetividade, da humanização… eu acho 
que é uma coisa imprescindível. Esta proposta, ela traz isso: professor 
se aproxima mais do seu aluno. Eu não consigo entender 
pedagogicamente um professor que inicia o ano (…) numa turma e com 
um mês ele ainda não sabe o nome de todos os alunos, não conhece a 
realidade desses alunos (Ex-Secretária de educação de Lagoa do 
Itaenga). 
 
Eu acho que é fundamental. Até porque, quando a gente busca conhecer 
o nosso aluno, é a partir desse ponto, [da realidade] a partir dessa visão 
que a gente tem, que a gente quer ampliar a questão de conhecimentos 
(…). Agora, tudo partindo do seu local, do seu espaço, até pra gente, 
trabalhando dessa forma, além da gente desenvolver conteúdos (…), 
sistemáticos (…), dentro das disciplinas, mas a gente trabalhar a 
questão de valor, a questão de ser importante por ser do campo. Não 
trabalhar apenas conteúdos, mas a gente trabalhar a permanência desse 
aluno, a permanência desse pai, que ele pode construir a história ali no 



seu espaço (…). Então, a gente trabalha nessa linha. Então, pra mim, 
trabalhar a realidade é fundamental dentro da proposta. A gente, a partir 
desse momento, está buscando outros itens, mas tudo partindo dali do 
local (…), esse primeiro conhecimento. (Coordenadora de educação do 
campo de Lagoa do Itaenga,) 
 
A gente trabalha a realidade do aluno, a realidade do campo da zona 
rural, pois a gente trabalhar a realidade que ele conhece motiva mais, dá 
uma aula mais motivada. Os alunos brincam mais misturados, eles 
participam bastante das aulas; não é aquela antes tão monótona; é uma 
aula bem participada, e a PEADS trabalha isso igual à realidade do 
aluno (Professora de Lagoa do Itaenga). 

 

Nessa mesma direção de valorização da realidade local, encontramos o 

depoimento de um professor em Orobó, o qual considera a realidade social de forma 

segmentada e dicotômica, na medida em que defende uma escola urbana que trabalhe 

temas específicos das áreas urbanas e uma escola do campo que, diferentemente da 

escola urbana, preocupe-se, apenas, em tratar temas relativos à realidade do campo, e 

que assim surgirá a sua conscientização, conforme coloca: “as disciplinas devem ser 

específicas para o trabalho do homem do campo, e nesse momento vai surgir a 

conscientização do aluno, o desenvolvimento, e aí uma educação rural de verdade”. 

Ao tratar da realidade do aluno, percebe-se uma supervalorização da realidade 

local, enquanto que, em outros depoimentos, verifica-se uma compreensão da 

importância da realidade local, mas considerando a necessidade de se contemplar, 

também, conhecimentos mais amplos, articulando o local com o global, conforme é 

expresso por um professor do município de  Pombos e pela Vice-Coordenadora de 

educação do campo do município  de Lagoa do Itaenga: 

Nós iremos começar pela realidade local do aluno, mas aí a gente vai 
levar o aluno a ter um conhecimento mais amplo. A frase que ela fala é 
a que eu costumo dizer: “de Pombos para o mundo”. Ou seja, primeiro 
a gente vai conhecer a comunidade local, depois a gente vai conhecer o 
município, depois a gente vai conhecer o estado, o país, e depois, o 
mundo, não é? Então, por exemplo: este ano, quando eu iniciei as aulas 
de geografia, então eu iniciei com o espaço geográfico local, a 
localização da comunidade. Que ponto estava situado Poço do Boi? A 
leste, oeste, norte, sul? Quantas pessoas faziam parte da comunidade? 
Enfim, a gente começou pelo local. Na primeira aula de geografia, a 
gente localizava a comunidade, saber onde nós estamos, em que ponto 
do município se encontrava a escola. Baseada como ponto de referência 
a escola, via pra que lado ficava a casa de cada um, quantas 
comunidades circunvizinhas faziam parte da comunidade Poço do Boi. 
A segunda aula de geografia já passou para o município: onde fica 
localizado Pombos, que ponto dos pontos cardeais, quais são as 
comunidades circunvizinhas, os municípios circunvizinhos que ficam 
em torno do município de Pombos, a população de Pombos, coisas 



assim, que o aluno precisa conhecer, ter um conhecimento básico. 
Então, depois na terceira aula de geografia, a gente colocou o Brasil. 
Claro que a gente não se aprofundou tanto, depois a gente voltou pra 
começar a estudar. Mas, primeiro, foi a localização do espaço 
geográfico (…). A gente precisa fazer com que nosso aluno tenha 
conhecimento desse espaço, o espaço em que ele está inserido. Onde é 
que a comunidade dele está inserida, em que município, onde é que o 
município dele está inserido, onde é que o estado dele está inserido, em 
que região. Onde é que a região está inserida, em que país, e o país está 
inserido em que América. Enfim, a América está inserida onde no 
contexto mundial, e fomos criando um mapa. Construímos um mapa da 
comunidade, os próprios alunos construíram o mapa da comunidade e 
depois se começou a utilizar os mapas do município, de Pernambuco, 
do Brasil e depois o mapa mundi. Daí foi o início da localização. 
Depois passamos a ver os outros conteúdos que (…) o aluno já tinha o 
conhecimento. Ah, é Pernambuco! Já sabia onde era. Ah, é Pombos! 
Mas ele já sabia onde era. Ah, é Brasil! E ele  já sabia onde era. Porque 
na nossa visão é “de Pombos para o mundo” que a gente precisa 
começar (Professor da Escola Municipal de Pombos). 
 

E, o grande diferencial, é porque quando se trabalha na zona rural com 
a PEADS aí o aluno tem oportunidade de apreender os conteúdos 
programáticos (…), partindo de sua realidade, então ele valoriza mais o 
seu aprendizado, os pais também valorizam e apóiam mais o 
aprendizado dos seus filhos, porque eles estão aprendendo de forma 
significativa, (…) do 1º ano básico até a 5ª série, em todos os conteúdos 
trabalhados. Assim, nas diversas disciplinas a gente procura estar 
partindo da realidade do aluno. Em cada pergunta pesquisada na 
comunidade, então os dados arrecadados daquela pergunta são  
trabalhados, são desdobrados na sala de aula, e o aluno ele vai aprender 
assim,  com mais prazer, de forma mais significativa, porque é o seu 
dia-a-dia que está ali, é a sua realidade vivida. Ele vai conhecer as 
águas dos Rios Amazonas, do Eufrates, do Nilo, mas antes ele vai 
conhecer a cacimba, o açude que tem lá na sua comunidade. Então,  
quando a gente pára para observar o nível de aprendizagem, a gente 
sabe que existe o aprendizado de fato e existe aquele aprendizado 
decoreba, que, quando o aluno chega lá na frente, ele tropeça porque 
ele só sabe ler, não está compreendendo o que lê (Vice-Coordenadora 
de Educação do Campo de Lagoa do Itaenga). 

 

Os depoimentos apresentados reforçam a questão da realidade do aluno como 

ponto de partida do processo ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva parte-se do que é 

conhecido pelo aluno para se chegar ao que ele ainda não conhece. E, dessa forma, há 

uma compreensão de que o aluno só aprende se partir da “sua realidade”. Será que não 

está havendo uma sobrevalorização do local? O que é colocado sobre o “aprendizado 

decoreba” é uma questão da didática do professor em sala de aula, não havendo uma 

relação de causa e efeito com a questão do processo ensino-aprendizagem – “partir da 

realidade do aluno”.   



Diferentemente dos depoimentos anteriores, a educação, “a partir da realidade 

do campo”, proposta pela PEADS, é uma questão compreendida por uma Professora 

como um fator limitante, tendo em vista que, se a escola trabalhar dessa forma, os 

alunos, ao saírem dos seus locais de origem, “podem se sentir perdidos”. Por isso, é 

muito importante mostrar a realidade do campo e a realidade urbana, conforme a 

resposta dada a uma pergunta sobre como o aluno se situaria ao sair do campo para uma 

cidade como o Rio de Janeiro, São Paulo. 

Eu acho que ele sentiria muito. Porque ele já está mais ligado ao 
campo. É como se ele não precisasse sair de lá para vencer na vida. Ele 
poderia vencer ali, ali mesmo na comunidade onde ele mora. Eu acho 
que ele ficaria perdido lá. Não ia ajudar muito ele lá fora, não. Ele iria 
ajudar mais na realidade dele. Que ele não ia ter contato com isso! Ia 
ser totalmente diferente, porque aqui ele só trabalha em cima disso, do 
campo… Porque se a gente trabalhar só no campo e eles precisarem ir 
para outros lugares, como é que eles vão se virar, se em São Paulo é 
totalmente diferente daqui? A gente tem que mostrar que aqui é assim e 
que ali também é assim, e um dia, quando eles forem passear, trabalhar, 
eles vão encontrar (…) ali muitas dificuldade, aquela coisa toda. Acho 
que deve mostrar os dois lados, e pra quem está lá em São Paulo, 
mostrar como é aqui, o campo aqui, a vida no campo (Professora em 
Orobó). 

 

Pela colocação da professora percebe-se que a educação deve ser para a vida e 

não apenas para o trabalho no campo, pois é preciso haver uma preparação para as 

pessoas se situarem e terem condições de viverem em todos os lugares. Na medida em 

que a educação não possibilita às pessoas o acesso a outros conhecimentos, elas poderão 

ficar limitadas a viverem em espaços urbanos ou rurais. Sabe-se que o desenvolvimento 

do local, principalmente dos espaços rurais, é importante, pois, ao atenuar os fatores de 

expulsão do campo, poderia minimizar a migração para as áreas urbanas e contribuir 

para desconcentrar as cidades. Porém, é papel da educação se preocupar com a 

formação do cidadão quanto aos seus direitos e deveres, tanto os direitos já 

institucionalizados como na busca de novos direitos. Neste sentido, fazem parte dessa 

conquista as pessoas, independentemente do lugar em que vivam, terem direito de 

escolher os caminhos que deverão percorrer. 

Outro posicionamento vem, também, no sentido de crítica ao fato de a PEADS 

privilegiar a realidade do aluno, feita por uma professora, ao colocar o reforço da 

proposta para o aluno não sair do seu lugar de origem: 



Eu acho que a PEADS não quer que o aluno saia da sua origem; ali 
mesmo ele ficar rico, criando as coisas deles, criando a galinha para os 
ovos, o campo, essas coisas… (Professora em Orobó). 

 

Essa crítica vem no sentido de questionar a visão localista da PEADS, na 

roupagem de uma educação que está totalmente vinculada à área rural. É uma Proposta 

simplificadora, que se pauta na dicotomia urbano/rural, segmentando, assim, a realidade 

social, e se apresenta como salvacionista.  

Em entrevista realizada com a ex-Secretária de Educação de Vicência, percebe-

se uma crítica no sentido de que a PEADS não pode ser uma simples metodologia. Há 

necessidade de um aprofundamento teórico em relação à mesma, de buscar novos 

conhecimentos, utilizando pesquisas, e não apenas reproduzir as mesmas práticas sem 

embasamento teórico-metodológico:  

Mas, precisa se aprofundar nas categorias, porque, [o coordenador]14, 
pela prática de campo, a questão dos movimentos que ele participou, na 
época da ditadura, de educação popular, ele criou uma coisa. Mas eu 
digo: [coordenador], essa sua metodologia (…) não pode ser uma 
simples metodologia, tem que ter um aprofundamento teórico, então é 
preciso… Ele disse: não a gente já vem fazendo isso. Inclusive ele  
começou o mestrado, pesquisando, e eu digo sempre isso, tem que fazer 
grupos de pesquisa. A pesquisa de educação do campo no Brasil é 
muito pouca, então tem que se aprofundar, criar grupos de pesquisa, 
tem que se aprofundar para que a prática, essa questão da mobilização, 
tudo, não pode ficar ela por ela o tempo todo. Então, tem que se 
aprofundar, eles têm se aprofundado, têm trabalhado na questão 
pedagógica, mas está precisando mais ainda, para subsidiar a prática, 
porque  eu não acredito num conhecimento que é estático, está 
superado, porque a sociedade é dinâmica e vocês têm que se aprofundar 
(ex-Secretária de Educação de Vicência). 

 

Depreende-se pela fala acima que é preciso haver um aprofundamento da 

PEADS do ponto de vista de um referencial teórico/metodológico no sentido de se obter 

subsídios para melhorar as práticas até então utilizadas. Percebe-se um esgotamento 

dessas práticas, porque a própria realidade tão enfocada pela metodologia, segundo 

depoimentos anteriores, é dinâmica e requer mudanças nas abordagens. 

A realidade também é compreendida de forma diferenciada a partir do grau de 

aceitação das comunidades e professores à PEADS. Segundo um Formador do SERTA, 

“cada realidade é uma realidade. Existem comunidades e professores que são mais 

abertos, que absorvem mais rapidamente, e a comunidade passa também a interferir 

                                                
14  O nome do Coordenador do SERTA é citado várias vezes nas entrevistas, ao longo deste texto. 
Optamos por omiti-lo, para resguardar sua identidade. 



coletivamente” (Formador do SERTA, 4). Percebe-se nessa fala que “comunidades e 

professores mais abertos” são aqueles que aderem mais facilmente à PEADS, em que 

interferir coletivamente é realizar atividades pertinentes à mesma e não na perspectiva 

de construção de práticas distintas.  

 

3.4.2 A QUEM SE VINCULA A PEADS NA CONCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS? 

 

A PEADS é considerada, por alguns entrevistados, tanto uma proposta dos 

movimentos sociais e sindicatos, inserida na agenda do MEC, e como uma proposta  do 

coordenador do SERTA. 

A compreensão da PEADS como uma proposta dos movimentos sociais e 

sindicatos justifica essa colocação por sua origem, na luta dos povos do campo por uma 

educação do campo de qualidade. É o que é colocado pelo Diretor do Projeto Dom 

Helder Câmara-PDHC, do MDA, que implementou a PEADS em municípios da área do 

Projeto15 : 

A experiência do SERTA, não é só do SERTA. Tem a ver com uma 
busca que é antiga, não é de hoje, não. É de movimentos sociais, 
sindicatos, sobretudo, movimentos de Igreja (…), ONGs, e 
buscava, digamos, o seguinte: quebrar uma hierarquia que  existia, 
que vai desde que para punir um professor você bota ele para o 
campo e quando você  trata de  uma escola que não presta você diz 
é a escola do campo, entende? Que não tem o espaço físico, o 
ambiente mínimo para se poder fazer escolaridade (…), além da 
falta de formação, capacitação etc. Então, já existia essa 
reivindicação, esse desejo que  você tivesse uma escola no campo 
que fosse uma  escola(…). Que não só fosse contextualizada, mas 
que tivesse formação, capacitação, espaço, condições para que se 
pudesse fazer educação do campo. E, indo fazer educação do 
campo, se pretendia e se quer, ainda hoje, estar aí para ver ser feito. 
Isso é só o começo, que a educação do campo fosse uma educação 
de qualidade, assim como a educação da cidade” (Diretor do  
Projeto Dom Helder Câmara do MDA). 

Percebe-se que a relação da PEADS estabelecida pelo entrevistado com os  

movimentos sociais ocorre pela ênfase que a proposta atribui a uma educação que se 

paute em uma “realidade do campo” e que essa é a bandeira dos movimentos: uma 

política de educação de qualidade e específica para os povos do campo. 

                                                
15 O Projeto Dom Helder Câmara é ligado institucionalmente ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais no semi-árido de 
seis(6) estados do  nordeste: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará , Piauí e  Sergipe. A 
metodologia da PEADS foi desenvolvida em escolas rurais de 19 municípios dos Territórios do Pajeú/PE 
e Cariri/PB, em um projeto denominado “Aprender a vida no Semi-árido”, que objetivava o 
aprimoramento das escolas do campo e do desenvolvimento local sustentável. Para isso foi firmado um 
contrato de prestação de serviços técnicos entre o PDHC e o SERTA. 



As lutas empreendidas pelos movimentos sociais já resultaram em inúmeras 

conquistas do direito à educação. Os movimentos sociais vêm denunciando os graves 

problemas da educação no campo e se mobilizando em torno de reivindicações, que 

visam uma educação de qualidade e apropriada para o campo. A articulação da 

educação do campo com os movimentos sociais é apregoada por teóricos (ARROYO, 

1999; FERNANDES, 2000; JESUS, 2003; CALDART, 2000; MOLINA, 2003), que 

vêm refletindo sobre a educação do campo, e isso muito tem contribuído para uma outra 

compreensão do campo e da educação. Para esses teóricos, a educação do campo 

somente se tornará uma realidade efetiva enquanto ideário, enquanto projeto educativo e 

enquanto política pública de educação, se permanecer vinculada aos movimentos 

sociais. 

Hoje, há um movimento social do campo. O campo não está parado, e esse 

movimento, segundo Arroyo (2004, p.69), é “também um movimento pedagógico, ou 

seja, o próprio movimento social é educativo, forma novos valores, nova cultura” e tem 

se constituído com um forte protagonismo. No caso da PEADS, será que esse 

protagonismo advindo dos movimentos sociais está ocorrendo? Ou seja, será que, 

conforme é analisado por Molina (2006, p.11e 12), esse protagonismo está ocorrendo 

“na perspectiva tanto em nível de escolarização formal, quanto na sua participação no 

processo de discussão e elaboração de algumas políticas públicas e provocado/acelerado 

o afloramento das distintas maneiras de conhecer”? A resposta a essa questão está sendo 

construída até o final deste trabalho, tendo em vista que nos capítulos subseqüentes é 

que teremos uma apropriação da PEADS na sua implementação no município de Lagoa 

do Itaenga, espaço em que se buscou apreender a materialização dessa proposta.  

Em contraposição a essa compreensão da relação da PEADS com os 

movimentos sociais, há uma outra no sentido de que, hoje, a educação do campo se 

encontra na pauta do MEC e deixou de ser uma preocupação apenas dos movimentos 

sociais, conforme se apreende da fala seguinte: 

                                      A educação deixou de ser uma preocupação dos movimentos sociais e 
passou a ser hoje uma pauta do Ministério de Educação, do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, das secretarias estaduais de educação, e 
como isso passa a fazer parte dos governantes estaduais, federais ou 
municipais. Então dizemos que o SERTA é uma instituição, uma ONG 
que tem uma história com a educação do campo. Então o povo se 
interessa para conhecer a proposta (Formador do SERTA-4). 

 
A colocação desse formador demonstra a sua preocupação em legitimar a 

PEADS e o SERTA como protagonista da educação do campo, quando afirma  que  o 



SERTA “tem história com a educação do campo”.  A construção de educação do campo 

precisa ser entendida na relação  entre Sociedade civil organizada e Estado, em que esse 

atores foram tendo participação importante nesse processo. No caso da educação do 

campo que vem ocorrendo nos municípios que estão adotando a PEADS é uma 

construção que vem se materializando através da relação SERTA-Sociedade civil e 

Estado-município. 

Em uma posição que se contrapõe às anteriores, tem-se a que considera a 

PEADS como sendo propriedade do Coordenador do SERTA. Isso é percebido na 

entrevista realizada com a ex-Secretária de Educação de Vicência, quando esta afirma: 

“[coordenador], ‘essa ‘sua’ metodologia’ ela não pode ser uma simples metodologia”. 

Pelo que explicita também a entrevistada, ela critica a metodologia no sentido de que 

esta não pode ser a prática pela prática: é preciso ter um aprofundamento teórico.  

No mesmo sentido de relacionar a PEADS como sendo uma metodologia do 

Coordenador do SERTA se insere a fala de uma professora da Escola Ser Feliz do 

município  de Lagoa do Itaenga, ao relatar como foi a sua viagem a São Paulo para 

receber o prêmio do Banco Itaú, atribuído à experiência com a PEADS na sua escola: 

Aí eu fui repassar para São Paulo como era aqui. Eu fui com [nome do 
coordenador] (…),[nome do coordenador] começou a falar sobre o 
projeto ‘que é  de [nome do coordenador] (…), A PEADS é um 
programa de [nome do coordenador]’. Depois eu fui falar como a 
gente trabalha a PEADS na comunidade. Fui bem aceita, fui bem 
aplaudida, eu recebi prêmio (professora de Lagoa do Itaenga). 
 

Outro depoimento que vai nesta mesma direção é o da  diretora de ensino da 

Secretaria de Educação de Pombos (Entrevista realizada em 09/08/2006), ao ressaltar o 

apoio que teve do SERTA para a implementação da PEADS no município e a busca dos 

fundamentos da Proposta nos documentos existentes, identificando os textos da PEADS 

como “os textos de [nome do coordenador]”, mostrando, assim, uma relação de muita 

dependência da Proposta ao seu mentor inicial e o fato de não se sentirem como fazendo 

parte da  construção da PEADS, pois a proposta chega pronta aos municípios. 

De forma contrária a esses depoimentos, uma formadora do SERTA coloca que 

a PEADS é uma proposta construída por professores e alunos, os quais se constituem 

seus autores: 

O [nome do coordenador], ele não se considera nem o produtor, 
nem o autor da PEADS, mas ele diz que todos os professores e todos 
os municípios onde temos trabalhado, eles são co-autores também 
dessa proposta, porque ela não é um produto pronto e acabado, ela é 
um produto que está em construção. Então, o que acontece em 



Pombos é uma realidade, bem como também nas outras cidades do 
interior. E, aí, cada professor e cada aluno, ele é também um co-autor 
dessa proposta. E isto faz com que as pessoas pensem que é 
interessante (Formador do SERTA 3).  

 

A questão da autoria da PEADS, na medida em que emerge nas falas dos 

entrevistados, demonstra que eles não se sentem construtores da proposta, o que nos 

leva a inferir que, dessa forma, ela apresenta uma feição de pacote educacional, com a 

diferença de ser originado de uma ONG. Isso fica mais explicitado através da 

observação da   capacitação realizada em 05/02/2007, em Ibimirim-PE, com professores 

municipais e formadores do SERTA. Ao ser iniciada a capacitação, foi colocada como 

ponto de discussão a continuidade da PEADS. Percebeu-se um forte posicionamento do 

Coordenador do SERTA para reforçar a PEADS nos municípios. Dessa forma, foi 

colocado para os professores que eles precisavam ser disseminadores da Proposta em 

seus municípios e para isso deveriam se apropriar da metodologia, mostrar depoimentos 

dos pais, paródias e se juntarem para trocar idéias. Nesse sentido houve uma 

recomendação também do coordenador do Serta  para que os professores se reunissem 

com outras professoras e  pessoas da comunidade. 

Apreende-se que há um chamamento coletivo para os professores apoiarem a 

PEADS e o SERTA a conseguirem seguidores, como se a Proposta se constituísse em 

uma tábua de salvação para a educação do campo. Percebe-se que a orientação é no 

sentido de aplicar uma proposta sem questionamentos, o que ficou visível também por 

ocasião da observação realizada na Capacitação de Ibimirim. No encontro, não foi 

possibilitado aos participantes fazerem críticas, darem sugestões, pois a programação 

estava pronta e a questão central do Encontro foi de como verificar alternativas para o 

fortalecimento da PEADS. Aos municípios foi permitido relatar sobre a cultura local e 

as ações da PEADS. 

Na entrevista realizada com o coordenador do SERTA, o mesmo colocou que a 

percepção de que a PEADS tem uma forte relação com a sua pessoa foi sentida no início 

da sua implantação, durante as visitas aos municípios. Ele coloca que a PEADS é uma 

proposta alternativa originada do SERTA, nascida antes da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, antes das diretrizes curriculares nacionais, dos parâmetros 

curriculares nacionais. E, no início, a Proposta ainda não tinha esse respaldo todo, o 

qual surgiu depois. Nem havia uma visibilidade, nem credibilidade junto aos 

municípios, muito menos junto ao Estado e ao Governo Federal. Então, quando 



visitavam os municípios, “era a proposta do SERTA e, às vezes, ironicamente, a 

proposta de [nome do coordenador]”. Porém, hoje, para ele, a PEADS já está sendo 

assumida pelos atores locais, nos municípios em que está sendo implantada. 

Entretanto esse depoimento não representa a posição de alguns entrevistados, 

conforme colocado anteriormente, e no caso da implantação especificamente nos 

municípios do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC), a Coordenadora de Educação do 

Projeto, em entrevista realizada em 29/07/2006, informou que as ações desenvolvidas 

“não faziam nenhuma associação com o Projeto Dom Helder Câmara, apenas com a 

PEADS. O Projeto Aprender a Vida no Semi-Árido, que é fruto da parceria PDHC-

SERTA, não é conhecido. O trabalho central é na difusão da PEADS”. 

Esse depoimento reforça o argumento de que o trabalho com a PEADS vem se 

constituindo como uma apologia a uma metodologia que chegou pronta e que todos 

devem apoiar e segui-la. Caso não assumam, são considerados desinteressados, não 

participativos e resistentes às mudanças e, para isso, “é preciso convencê-los”. 

A PEADS se coloca como uma proposta que pretende trabalhar educação do 

campo de forma diferenciada, pautada na “realidade do homem do campo”. Entretanto, 

a ênfase é muito forte na agricultura, o que demonstra a não incorporação de outras 

atividades produtivas no meio rural, que vêm surgindo recentemente, caracterizando o 

que se denomina de pluriatividade no meio rural. A pluriatividade são as atividades 

agrícolas e não agrícolas desenvolvidas pelos agricultores, conforme define    

Wanderley (2002, p. 8): “pluriativos são os agricultores ou os componentes da família 

rural que, além de estarem ligados às atividades agrícolas, desempenham outro tipo de 

trabalho remunerado fora da propriedade”. 

Neste sentido, em pesquisa realizada por Schneider (1999)16, com um grupo de 

colonos do Rio Grande do Sul, na sua relação com a indústria calçadista, este observa a 

desarticulação do tradicional sistema colonial pela emergência da agricultura de tempo 

parcial e da pluriatividade. Os colonos estudados por Schneider combinavam o trabalho 

na agricultura com outras atividades, como o artesanato, a produção domiciliar 

manufatureira, a manutenção e construção de estradas etc. Reforçando essa análise, 

Veiga (2001, p.1) ressalta que “o Brasil rural é bem maior que a sua agropecuária; bem 

                                                
16 SCHNEIDER, S. Agricultura familiar e industrialização: pluriatividade e descentralização industrial 
no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 1999. 
 



mais amplo e diversificado que o setor primário. Hoje, só metade das famílias rurais 

vive de atividades exclusivamente agrícolas”. 

No caso do município de Lagoa do Itaenga, ao analisarmos os dados do Censo 

Agropecuário (IBGE, 1991; 2000) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE/RAIS, 

1997; 2005), verificamos que, além de o número de pessoas ocupadas e de 

estabelecimentos na agropecuária serem menores do que em outros setores, ao longo 

dos anos, as atividades agropecuárias vêm perdendo espaço para as atividades 

industriais, comerciais e de serviços, conforme demonstram alguns dados. Enquanto em  

1991, o número de pessoas ocupadas na agropecuária era  2.145 (39,5%),  nos demais 

setores  existiam  3.290 (60,5%) pessoas ocupadas; em 2000, as pessoas ocupadas na 

agropecuária eram  2013 (34,1%), e  nos setores secundário e terciário, 3.884 (65,9%). 

No caso dos estabelecimentos, em 1997, existiam 65 (1,7%) desenvolvendo atividades 

agropecuárias e 3.874 (98,3%) com atividades industriais, comerciais e na área de 

serviços; em 2005, o número de estabelecimentos com atividades agrícolas é reduzido 

para 48 (0,88%), enquanto os que oferecem atividades industriais, comerciais e de 

serviços atingem um contingente de 5.533 unidades, ou seja, 99,12%. Assim pelos 

dados analisados constata-se que Lagoa do Itaenga se apresenta com características de 

crescimento de outras atividades não agropecuárias, em que muitos trabalhadores 

moram na zona rural e trabalham na área urbana, como também em olarias existentes 

nas  áreas rurais  para a produção de tijolos, como uma vocação local, entre outras 

atividades (Entrevista realizada com professores). Dessa forma, seria fundamental a 

PEADS ampliar a concepção de realidade e conseqüentemente dos temas selecionados 

para os Projetos Pedagógicos.   

No que se refere à compreensão dos entrevistados sobre a vinculação da 

PEADS, apreendeu-se que, na tensão entre ser uma proposta dos movimentos sociais e 

sindicatos, esta se configura como uma proposta que se insere na agenda do MEC e  

também como uma proposta do coordenador do SERTA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO EM LAGOA DO ITAENGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como são vários os atores que coexistem na 
realidade com capacidades de planejamento 
diferenciadas, haverá várias explicações da 
realidade e todas estarão condicionadas pela 
inserção particular de cada ator nesta 
realidade. 
 
(CARLUS MATUS,1989,p.54) 

 

 

Este capítulo tem como objetivo a análise do Planejamento e da Gestão da 

Educação do campo no município de Lagoa do Itaenga. Para tanto buscamos apreender 

a compreensão da educação do campo a partir das observações feitas por gestores e 

professores, e entender como se realiza o processo de planejamento, a gestão municipal 

e a formação continuada dos professores de educação do campo.  

A educação do campo em Lagoa do Itaenga, através da PEADS, está sendo 

implementada desde o ano de 2002. Segundo a ex-Secretária de Educação, o município, 

à época, apresentava precárias condições educacionais, principalmente nas escolas do 

campo: “a educação estava (…) meio abandonada” e não havia uma Proposta específica 

para a educação do campo. Diante de tal problemática, o município procurou 

alternativas e ela conheceu a PEADS como uma proposta que já vinha sendo implantada 

em outros municípios, inclusive alguns localizados na Zona da Mata de Pernambuco, 

como Vicência, Orobó e Pombos. O SERTA já era parceiro do município, na 

administração anterior, com o Projeto Aliança com o Adolescente, para a formação de 

ADLs, e,  ao  conhecer esse trabalho, ela  ficou entusiasmada pelos resultados relativos 

ao desempenho dos jovens no município, e à PEADS, em outros municípios, no que se 

referia especificamente à melhoria da aprendizagem dos alunos.  Dessa forma, solicitou 

ao SERTA uma apresentação da Proposta para a equipe, o que reforçou o seu interesse, 

tendo em vista ter considerado uma Proposta muito interessante, e “se encantou”. 

A apresentação da PEADS no município fortaleceu a decisão da Secretária e da 

equipe em implantá-la nas escolas do campo. Assim, foi assinado um termo de adesão à 

PEADS e começou a sua implantação no município, através de um processo de 

construção de forma articulada entre essa proposta e os projetos educacionais da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

 



4.1 A COMPREENSÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 
  A concepção da educação do campo dos gestores e professores entrevistados 

em Lagoa do Itaenga está impregnada da proposta metodológica da PEADS, 

demonstrando assim a forte influência dessa proposta no município. Assim, partem do 

princípio de que educação do campo é aquela em que a comunidade participa da escola 

e a perspectiva metodológica trazida pela PEADS propicia essa participação, a partir da 

pesquisa sobre a realidade do aluno. Dessa forma, considera que a educação do campo é 

“uma educação bem à frente”, em relação à educação da zona urbana, conforme os 

depoimentos seguintes:  

a gente vê que a educação do campo (…) é estruturada, ela é voltada 
para uma metodologia onde a comunidade participa, onde a 
comunidade está inteirada, onde os alunos de uma certa forma estão 
interagindo com a sua comunidade… uma coisa bastante interessante… 
que hoje eu sou professor do pró-letramento e a gente vê que uma das 
questões do ensino de matemática é uma das metodologias necessárias 
– ou dos eixos da matemática – é a questão da interpretação e análise de 
dados. Então, a gente já vê que a educação do campo está bem à frente, 
e a partir do momento em que faz essa pesquisa está bem à frente das 
demais séries do município, da zona urbana. Falando, assim, em 
questão de envolvimento da comunidade, eu,  o ano passado, pude 
participar de algumas devoluções e a gente vê que a comunidade, 
realmente, ela está lá, ela está presente. Eu achei bastante interessante. 
Eu fui à escola João Martiniano (…)é … sobre a questão  da origem do 
nome, então, quanta coisa que a gente não sabia dentro do nosso 
próprio município e nessas devoluções a gente começou exatamente a 
identificar, a conhecer, a saber. Então, eu pude perceber, realmente, 
participando dessas devoluções, que há realmente esse envolvimento 
com a comunidade. A gente está vendo hoje que os alunos estão muito 
mais voltados para a escola rural (Diretor de Ensino do município). 
 
A educação do campo precisa de pesquisa, leva o professor a modificar 
a sua prática, incentiva o professor a estar pesquisando e estimula a 
estar trazendo a comunidade para dentro da escola (Ex  Secretária de 
Educação). 
 
A compreensão de educação do campo é estarmos respaldando o 
máximo que podemos para que tudo caminhe de acordo com a 
realidade do aluno, atendendo as necessidades dessa clientela. (Vice-
coordenadora da educação do campo). 

 

Ao valorizar a realidade do aluno como um enfoque metodológico da PEADS, 

uma entrevistada chama a atenção no sentido de que isso facilita a aprendizagem, e 

compara a proposta com a pedagogia de Paulo Freire, ao se referir ao trabalho do 

professor na escola:  



Ele não está falando de aula que está distante dele, mas ele está falando 
do concreto, ele está juntando o teórico a sua realidade, não é? Como 
diz Paulo Freire: esse é o maior objetivo da educação: ela está sempre 
perto do aluno e não [é para] ele viver o distante, não é? da sua 
realidade, nunca poder colocar na prática aquilo que ele aprendeu na 
sala de aula (Coordenadora do PME). 

 
No sentido de contemplar a realidade local como ponto de partida do processo 

educacional, as entrevistas apontam também que a PEADS  contribui para  a 

valorização do aluno e de sua família,  para o aumento da sua auto-estima, ressaltando 

que os alunos se tornam  mais desinibidos, o que contribui para a  melhoria da 

aprendizagem, conforme podemos constatar a seguir:  

(…) ver realmente aqueles meninos que, antes, eram tímidos, a gente 
chegava e eles tinham vontade de ir para debaixo da mesa e, de repente, 
eles falando, assim, sem vergonha de falar a linguagem deles, aquela 
linguagem que é deles, é assumida, assumindo a cultura deles, o 
maracatu deles, o que eles estão produzindo. Aí a gente passa a 
trabalhar matemática numa horta, mostrar que ali ele pode estar 
trabalhando a fração. Eu me lembro que quando eu estudava, a 
professora dizia 1/3 e eu imaginava eu com um terço na mão 
(risos).Quando eu digo isso, as  pessoas riem. Então ¼, eu imaginava 
que estava com um terço na mão dentro de um quarto. Tem coisas 
práticas como cortar uma laranja, por exemplo. Mas a idéia do terço 
que eu tinha era a que a minha mãe tinha passado: rezar o terço e eu 
não conseguia. Aí, quando eu vi a horta: metade tá de coentro, metade 
tá de quiabo, dá pra gente trabalhar aqui as frações. Vamos trabalhar as 
frações aqui. (Ex-Coordenadora da educação do campo)   
 
(…) e trabalhar a auto-estima desse pessoal e ele se sentir valorizado 
com  isso, e não discriminado pela sociedade e pela sua comunidade, 
também (…). Então, aí entra a auto-estima dos familiares, porque a sua 
história de vida, as suas raízes (…), estão sendo valorizadas, como 
também das crianças que... isso é muito importante, passar essa cultura 
para as gerações futuras (…). Assim, acho que em termos gerais, é isso 
aí.(Secretária de Educação de Lagoa de Itaenga) 
 

Entretanto, não se percebe nas falas dos entrevistados uma preocupação com a 

contextualização dessa “realidade local”. Ao contrário, apreende-se que o enfoque à 

realidade é como se fosse algo dado, pronto, numa perspectiva essencialmente objetiva e 

neutra. Para abordar a realidade é fundamental compreendê-la conforme as mudanças 

que vêm ocorrendo no contexto econômico, político e sociocultural do campo. Mudaram 

as relações de trabalho com a expulsão de trabalhadores residentes, como ocorreu com os 

moradores dos canaviais de Lagoa do Itaenga, que passaram para trabalhadores 

assalariados. Num certo sentido, segundo Martins (1989, p.19), mudaram as relações de 

propriedade: o latifúndio passou a atingir tamanhos descomunais – já não se firma nem 



depende de concessões de uso da terra aos trabalhadores (como a parceria, o 

arrendamento, a moradia), nem de relações clientelísticas para efetivar a posse em nome 

do latifundiário. A propriedade da terra ganhou consistência e pureza jurídica, e já não 

precisa de um exército de dependentes que a garanta para o proprietário. Hoje, o Estado é 

a sua principal garantia. Ao lado disso, esvaziaram-se os currais eleitorais. O 

desaparecimento ou a forte redução do número de trabalhadores residentes, submetidos 

aos vínculos de dependência pessoal e às relações de favor, esvaziaram a autoridade dos 

fazendeiros e a sua fonte de poder, o que comprometeu muito o clientelismo político e a 

subjugação da consciência dos trabalhadores rurais.  Surge assim uma nova cultura dos 

“pobres do campo”, centrada no trabalho e não nas relações de propriedade, na liberdade 

de quem trabalha, na condenação do cativeiro e na concepção de direitos produzidos pelo 

trabalho (MARTINS, 1989, p.20). Surge também uma nova feição dessa realidade, em 

que atividades não agrícolas compartilham com as atividades agrícolas, mudando o 

cenário rural: o da pluriatividade. Neste sentido surgem novos questionamentos e novas 

formas de abordagens para as políticas educacionais.  

Apreender a realidade do homem do campo na perspectiva da construção de um 

conhecimento emancipatório também requer considerar, segundo Santos (1989, p.31-45), 

o senso comum, como um “conhecimento” evidente, que pensa o que existe tal como 

existe, sendo um pensamento necessariamente conservador e fixista, prático e 

pragmático, superficial, indisciplinar e imetódico, retórico e metafórico, que não ensina, 

mas persuade. Porém, o senso comum poderá contribuir para a emancipação cultural e 

social, mas na medida em que busque desenvolver a sua positividade no interior de uma 

“configuração cognitiva”, em que tanto ele como a ciência moderna se superem a si 

mesmos para dar lugar a outra forma de conhecimento.  

Segundo entrevistas realizadas, a educação do campo só deve ser assim entendida 

quando é “capaz de transformar o sujeito”, quando possibilita “criar cidadãos que sejam 

críticos, que tenham consciência dos seus direitos, dos seus deveres” e que busquem 

sempre uma melhor qualidade de vida. Porém, essa capacidade de transformação do 

aluno é assumida como um forte papel do Estado, representado pelo poder municipal, 

exercendo esse poder, através do professor, o que é confirmado por uma Técnica da 

Secretaria de  Educação na sua fala: 

Hoje não estou mais em sala de aula, mas eu tenho orgulho de ver que 
eu pude transformar o meu aluno e dar a ele condições de estar aqui 
falando e realizando todos esses momentos com vocês; coisas que  eles 
tiveram, eu não tive e, hoje, eu faço o possível e o impossível para que 



meus alunos tenham essas condições. E eu faço tudo por ele e com ele. 
Hoje eu tenho prazer de mostrar para vocês que meus alunos estão 
realmente aptos, que sabem o verdadeiro papel da escola ante a 
sociedade, o porquê e  o para quê eles estão na escola (Técnica da 
Secretaria de  Educação). 

 
Percebe-se o poder transformador que é atribuído à escola e à educação, 

caracterizando uma postura salvacionista, sem serem contempladas outras dimensões da 

realidade social, como a dimensão econômica e a política, e sem levar em consideração, 

segundo Sorj (2000, p.22), que a desigualdade social tem um forte componente espacial, 

em que “a população mais pobre está fortemente concentrada nas regiões Norte e 

Nordeste e na zona rural, as quais permaneceram à margem dos circuitos da economia 

mercantil e, está associada também, ao acesso diferenciado a bens de consumo coletivo, 

geralmente assegurados pelo estado”. Há enormes lacunas nessas regiões, inclusive no 

que diz respeito aos serviços de infra-estrutura básica e ao desnível educacional, 

demonstrando, assim, que há uma especificidade brasileira ao tratar as políticas públicas 

regionais, ou seja, ao invés de o Estado propor políticas públicas para essas regiões, 

veicula políticas compensatórias, que fortalecem práticas clientelistas e patrimonialistas, 

em detrimento dos direitos de cidadania, conforme análise de Sorj (2000, p.22): 

a distribuição espacial desigual da pobreza provoca tensões para o 
sistema político na medida em que exige políticas regionais 
compensatórias e esta tem se constituído uma tarefa árdua pela 
dificuldades de transferir recursos para regiões com baixa capacidade 
de gestão autônoma, e onde os altos níveis de desigualdades favorecem 
práticas patrimonialistas.  

 

Ao tratar dos direitos de cidadania aqui colocados, a referência conceitual 

adotada   ultrapassa a relação cidadão/Estado-nação em que a cidadania é entendida 

como uma listagem de direitos e deveres do cidadão em relação a um Estado que, em 

troca, lhe confere segurança e proteção, garantindo suas possibilidades de manter a 

integridade física e moral. A cidadania é reduzida a uma questão de lealdade do cidadão 

em relação ao Estado e este é compreendido como o espaço jurídico, cultural e 

territorial dos Estados-nação modernos, nos quais se supõe a convivência de cidadãos 

de uma mesma origem espacial e cultural dentro de um mesmo sistema sociopolítico-

jurídico consensual. Considerando que a sociedade capitalista é cindida por processos 

de dominação social, a lealdade dos cidadãos é questionável. O estado, ao não 

demonstrar interesse e competência no exercício das suas funções, deixa o cidadão com 

déficit de ações novas ou diferentes  daquele elenco das ações juridicamente 



fundamentadas. Assim, torna-se fundamental ampliar o conceito de cidadania, 

considerando-a, segundo Boaventura de Souza Santos (1997, p.125), como um dos 

espaços estruturais inscritos no “mapa de Estrutura-ação das sociedades capitalistas,” 

superando a territorialidade e a “identidade cultural da nação” e ampliando a cidadania 

para além do espaço do Estado. 

Nas entrevistas realizadas em Lagoa do Itaenga percebeu-se também a atribuição 

de um forte poder à educação no sentido de fixação do homem ao campo. Seria uma 

forma, segundo uma professora entrevistada, de “incentivar os filhos dos agricultores a 

permanecerem no campo”, e  é atribuída à evasão dos filhos dos agricultores do campo 

a pobreza do campo, porque, “se cada adolescente for evadindo do campo, o nosso 

campo vai empobrecer mais ainda. Cada adolescente que a nossa comunidade perde, 

nossa comunidade vai ficando mais pobre”. Percebe-se que é uma visão superficial da 

realidade, sem que se reflita sobre as questões estruturais atreladas às precárias 

condições econômicas, socioculturais, políticas e ambientais que permeiam a realidade 

de Lagoa do Itaenga, em que, segundo diagnóstico realizado pelo PROMATA 

(PERNAMBUCO/ SEPLAG, 2003), há pouca disponibilidade de terra para a 

agricultura familiar, há dificuldade de comercialização da produção local, as estradas 

vicinais estão em más condições de tráfego, os produtores são desorganizados para a 

comercialização, e uma taxa de analfabetismo, que apesar de ter diminuído, ainda é 

elevada. Assim, é preciso considerar que, sem implementação de políticas públicas 

integradas, a educação por si só não terá esse poder de fixação do homem ao campo. É o 

que é demonstrado por Bezerra em sua tese de doutorado sobre as propostas de 

educação do MST: 

A educação não é capaz de fixar o homem na terra. Se ele não tiver 
acesso à propriedade (coletiva ou individual), aos insumos, maquinários 
e financiamentos, o êxodo é inevitável. Em regiões onde se realizou a 
reforma agrária, os trabalhadores receberam uma terra do tamanho 
exato para a necessidade de seus familiares. Quando a família cresce, as 
crianças tornam-se adultos sem terra, não têm como permanecer ali. 
Apesar da formação política e da consciência sobre a importância de se 
fixar no campo, esses filhos têm duas opções: ou repetem a luta dos 
pais, invadindo áreas improdutivas e dormindo em baixo das lonas, ou 
procuram um emprego nas cidades. E sentencia: “Creio que o MST está 
atribuindo à pedagogia um poder que ela não tem”. 
 

Por outro lado, Oliveira (2001) coloca que, para compreender as possibilidades de 

a escola contribuir para a transformação social, é preciso entendê-la  na realidade social, 

a qual é  complexa, dinâmica, plural, imprevisível, permeada de possibilidades criativas e 



de meandros, não podendo ser apenas o reflexo da estrutura que a condiciona. Entretanto, 

não é preciso esperar por mudanças estruturais para se realizar uma ação política 

transformadora, porque essa ação poderá possibilitar a criação de condições reais 

favoráveis à transformação social democratizante, da mesma forma que representa, em si 

mesma, transformação social. “Embora tenhamos clareza de que não é a partir da escola 

que a sociedade vai se transformar podemos afirmar que as mudanças que podemos 

produzir, dentro da própria escola, já modificam a sociedade” (OLIVEIRA, 2001, p. 32). 

A compreensão dos entrevistados do que seja educação do campo demonstra 

perspectivas diferenciadas e divergentes. De um lado, apresentando-se como uma única 

educação, e, de outro, como uma educação separada em relação aos espaços rurais e 

urbanos. 

Na fala da Secretária Municipal, a educação do campo precisa ser tratada de 

forma articulada à educação urbana, evitando a fragmentação, tendo como objetivo o 

interesse da localidade: 

Olhe, eu acho que uma educação verdadeira no campo... Eu sou 
muito contra essa questão de fragmentação, sabe. É uma coisa, assim, 
que eu me questiono muito. Que a gente vai até a encontros com 
“bambambans” (…) do Governo Federal, estadual e municipal, e 
falam tanto em questão de fragmentação e a gente percebe que essa 
marca da fragmentação parece que está tão arraigada na gente que 
ninguém se desprende dela. Então, o ideal seria que não houvesse 
nem essa forma da gente falar, de Educação no campo, educação  
(…) a gente citasse a questão de interesse da localidade, mas não que 
isso fosse um diferencial na educação (…). Por isso que nas ações 
nossas aqui, a partir de 2007, todo o trabalho realizado no campo, a 
gente vai trazer pra cidade, em forma de Feira de ciência  ou de uma 
feira cultural, para que a cidade também saiba o que está também 
sendo trabalhado no campo e valorizar também esse trabalho. Não da 
coisa fragmentada, mas como se fosse uma complementação (…). A 
cidade precisa tanto do campo, como o campo precisa da cidade. Não 
tem essa diferenciação de educação do campo é isso e aquilo, não. A 
educação para mim é uma só. É criar  cidadãos que sejam críticos, 
que tenham consciência dos seus direitos, dos seus deveres e que 
busquem sempre o melhor, para uma qualidade de vida melhor. Para 
mim educação é isso (Secretária Municipal). 
 

Nesse mesmo sentido se expressa uma professora de educação do campo, a qual 

compreende  que a educação do campo deve ser uma só, embora respeitando as 

diferenças.  Mostra a importância de os alunos conhecerem tanto a realidade do campo, 

como a da cidade, tanto no âmbito local como no âmbito nacional e global: 

Na realidade, eu faço uma comparação da seguinte forma: a educação 
ela é uma só; a educação que deve ser dada, ela é uma só. Mas eis as 
diferenças: eu não sou igual a Alcilene, nem Alcilene é igual a mim, 



estão o aluno do campo, ele… o meio que o aluno do campo vive 
inserido é diferente do meio que o aluno da cidade vive inserido, mas, 
no entanto, o aluno do campo, ele deve conhecer os dois meios e o 
aluno da cidade também deve conhecer os dois meios. Eu acho que a 
diferença está aí. É porque o aluno do campo, ele … ele é trabalhado 
dado a sua educação, dentro das diretrizes da educação do campo, 
mas também é dado dentro da educação, dentro das diretrizes 
nacionais de educação em geral. Então o que diferencia é isso. É 
porque o aluno do campo, ele vai trabalhar com a realidade do 
campo, e o aluno da cidade … o aluno do campo ele vai trabalhar a 
educação no contexto geral, mas trabalhando a sua realidade e 
conhecendo também outra realidade, que é a realidade da cidade e 
realidade do mundo, do Brasil. Então o aluno da cidade também vai 
trabalhar dessa maneira. Eu acho que não é que o aluno da cidade 
deve ser educado de uma maneira e o aluno do campo educado de 
outra maneira, mas que nas duas (…) ele contemple a outra educação. 
Então eu conheço as duas realidades. Agora, que o aluno do 
campo(…) ele vai partir da sua realidade para outra realidade. Por 
exemplo, se eu vou trabalhar ciências eu vou começar pela 
alimentação, então vou trabalhar a alimentação saudável, mas eu vou 
também conhecer os outros tipos de alimentação que existem. Se eu 
for trabalhar, por exemplo, os seres vivos, eu vou partir dos seres 
vivos que eu já tenho aqui. Quais seres vivos que eu tenho aqui no 
meu ambiente? Eu vou conhecer eles aqui, para depois conhecer um 
elefante, que é um ser vivo que vive lá na África, para eu conhecer 
um leão que vive lá na selva, que aqui não tem selva, eu não conheço. 
Então eu vou partir daqui pra estar conhecendo o geral, o global. Eu 
acho que essa é a diferença da PEADS, é porque ela começa do meio 
para o contexto geral, valorizando todos os sujeitos envolvidos do 
meio (Professora de educação do campo).  

 

Quanto ao entendimento da educação como única para os espaços urbanos e rurais, 

encontramos respaldo na perspectiva defendida por Antuniassi & Whitaker (1993,p.13). 

Essas autoras analisam essa questão, colocando que a educação urbana ou rural, no 

Brasil, possui três características fundamentais:  

a) é urbanocêntrica, isto é, voltada unicamente aos conteúdos formados e informados 

no processo de urbanização; 

b) é sociocêntrica, isto é, voltada para os interesses de certas classes sociais; 

c) é etnocêntrica, isto é, privilegiadora dos conhecimentos relativos ao mundo 

ocidental – a chamada racionalidade do capitalismo atrelada ao avanço científico e 

tecnológico.  

 

Ao refletirem sobre essa questão, Antuniassi & Whitaker (1993, p. 13) inferem 

que   todos  os conteúdos precisam ser trabalhados pela escola, tais como as bases 

matemáticas da ciência ocidental, a norma culta da linguagem e a história oficial, e 



afirmam que “a escola deveria fazer melhor do que está fazendo, porque é desses 

conteúdos que todos necessitam para conquistar a cidadania letrada” 

Pensar a educação de forma dual é um equívoco da política educacional, 

afirmam Antuniassi e Whitaker (1993, p. 15). Essa dualidade muitas vezes se apresenta 

como atividades realizadas nas áreas rurais e urbanas que se complementam, o que, 

segundo elas, é um avanço, mas a visão ainda continua a ser dualista, já que as coisas 

que se complementam é porque existem separadas. Ao analisar o Brasil, destacam que 

não ocorre essa separação entre esses dois espaços, porque, no caso das áreas rurais, 

onde a atividade predominante  é  agrícola, é necessário que as pessoas tenham um certo 

nível de educação formal, nas áreas de formação básica, para o desenvolvimento do seu 

trabalho. Ao lado disso, requer-se que tenham conhecimento que as habilitem a 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico, que se politizem e se conscientizem como 

cidadãos, o que depende de conhecimentos históricos e econômicos, além de outros 

conhecimentos.  E reforçando essa análise, no sentido de uma única educação, 

Antuniassi e Whitaker (1993,p.15-16) ressaltam que: 

Os conteúdos considerados como típicos da cultura dita “urbana” são, 
portanto, necessários e o serão cada vez mais, quer as crianças vão para 
a cidade, quer elas permaneçam no campo. Nossas pesquisas nos 
mostram que o universo das crianças da zona rural é a totalidade rural-
urbana e que seus pais esperam que a escola lhes forneça os meios para 
decifrar os códigos da sociedade industrial. 

 

O que se percebe é que a escola precisa estabelecer a ponte entre os conteúdos 

da cultura urbana, dos conhecimentos provenientes do mundo ocidental e daqueles 

voltados para os interesses das classes privilegiadas, com os conteúdos dos grupos 

minoritários e das áreas rurais que estão disponíveis, tais como as práticas culturais 

diversificadas nessas áreas. Para isso, a escola precisa adotar metodologias adequadas, 

conforme Whitaker (1993, p.13) expressa:  

A escola brasileira não estabeleceu metodologias adequadas para 
construir a ponte entre o conhecimento científico que pretende fornecer 
e os diferentes tipos de conhecimento característicos de nossa 
ruralidade e heterogeneidade e baseados em códigos diferentes, esse um 
dado fundamental. 
           

Em outro bloco de concepções tem-se, em Lagoa do Itaenga, o entendimento da 

educação do campo como diferente da educação da zona urbana, mostrando que é 

importante que haja uma educação que trabalhe a realidade do campo, no sentido de 



descobrir as competências e as potencialidades que o aluno do campo tem e de valorizá-

lo, segundo uma professora entrevistada: 

Zona rural e zona urbana têm as suas diferenças, com certeza. Então, a 
gente passa no trabalho as diferenças de cada um. Porque os meninos, 
eles não se sentem bem. Nós, eu mesma, sou do campo; quando eu ia 
para o colégio, não lembro bem quando, chegava no colégio que o povo 
dizia: tu  viesse de onde? Tu és do sítio, tu és do sítio (…), ele ficava do 
lado e a gente se via sem potencialidade nenhuma, sem potencialidade 
nenhuma. Era só o pessoal da cidade que tinha capacidade, que era 
capaz de fazer alguma coisa, e do sítio era sempre desprezado, não 
pelos professores, mas sim pelos próprios colegas. É com essa 
diferença agora que está havendo entre trabalhar a realidade do campo, 
descobrir as competências, as capacidades, que o aluno do campo tem, 
ficou bem mais fácil (…) quando você chegar na rua, aí você pode se 
exaltar, e dizer: eu moro no campo, mas eu tenho competência. Eu não 
vou mais deixar que o meu colega diga: tu vem da rua? Vige! Tu vem 
do sítio? Tu mora aonde? Tu mora lá no sítio é? Eu gosto, eu acho 
importante trabalhar essa diferença, porque está valorizando, está dando 
valor maior aos homens do sítio, do campo (professora). 

 

Essa questão de uma educação específica para o campo também se evidencia na 

fala de um técnico do SERTA, ao colocar que “a escola deve estar valorizando aquilo 

que é nosso, aquilo que faz parte da nossa vida”, utilizando como estratégia a 

construção do conhecimento sobre a realidade do campo e da “importância da escola do 

campo como direito dos povos do campo”. Nesse sentido, o técnico faz alusão a uma 

música sobre educação do campo: “não vou sair do campo para poder ir para escola, 

educação do campo é direito e não esmola”. Ao tratar dessa questão em Lagoa do 

Itaenga, o entrevistado afirma que “esse direito está sendo assegurado com muita 

propriedade”, e cita o exemplo de duas professoras que estão fazendo pós-graduação em 

Vitória de Santo Antão, colocando que é uma atitude louvável: 

porque uma pessoa do campo que tem orgulho de ser e estar no campo, 
está se  aperfeiçoando. Não é necessário você ir morar nas grandes 
cidades, você fugir da sua realidade, mas você pode constituir-se 
enquanto cidadão e como promotor do desenvolvimento, sem sair, nem 
fugir das suas raízes. 
 

Essa compreensão da educação do campo de forma diferenciada da zona urbana 

vai ao encontro da proposta dos movimentos sociais que consideram a educação do 

campo como uma forma de reconhecimento dos direitos das pessoas que vivem no 

campo, no sentido de terem uma educação diferenciada da dos habitantes das áreas 

urbanas. Busca a construção de uma nova base conceitual sobre o campo e sobre 



educação do campo, como norteadora de políticas públicas (FERNANDES, 2006; 

ARROYO, CALDART, MOLINA, 2004). 

A educação do campo em Lagoa do Itaenga é percebida pela Diretora de Gestão 

Educacional do Município como uma educação que vem mudando para melhor e “que 

se apresenta diferente da educação de antigamente”. É uma educação que  vem 

desenvolvendo a auto-estima dos alunos e professores  e formando alunos mais 

participativos, a ponto de reivindicarem a implantação da 5ª série em uma escola no 

campo e serem atendidos: a Escola  Joaquim Bezerra, no Povoado da Camboa. Ao lado 

disso, é ressaltada a melhoria nos indicadores educacionais na zona rural do município. 

Essas constatações são  detectadas na sua fala :  

Já tenho vinte e um anos aqui no município e antes educação do campo 
era vista como aquela educação realmente de alunos pacatos, que era 
como se fosse de matutos que não tinham condições de aprender. As 
professoras não queriam trabalhar na educação do campo. E, hoje, 
assim, a gente vive assim, a gente tem orgulho de ser professora do 
campo. Hoje, as nossas professoras do campo, elas representam, assim, 
muito bem. Quando a gente vai a qualquer encontro eu não tenho (…) 
receio de mandar qualquer uma delas falar sobre educação do campo. E 
a gente percebe, assim, nas devoluções, que os meninos se saem muito 
bem (…).  Aquela timidez está desaparecendo, a gente vê que o nível 
de aprendizagem estatística é bem melhor. A gente percebe em quadros 
estatísticos, também, que a evasão é zero na zona rural. Quer dizer, isso 
aí é muito gratificante pra gente (…). E  a gente percebe essa visão que 
você tinha hoje, o aluno quando vem aqui pra cidade, que eles hoje nem 
têm mais vontade de vir. Antes, eles ficavam adorando quando chegava 
na quarta, porque viria na quinta pra cidade. Hoje, não.Eles hoje 
preferem ficar no campo do que vir pra cidade. Então, eu acho que é 
uma conquista nossa; a 5ª série já foi implantada. Conseqüentemente, 
vai vir a 6ª, a 7ª e a 8ª, que é o oitavo ano do ensino fundamental. E 
hoje a gente tem uma nova visão da educação do campo (Diretora de 
Gestão Educacional do Município). 

 

A melhoria dos indicadores educacionais no município de Lagoa do Itaenga é 

demonstrada através da análise de dados estatísticos coletados em fontes oficiais. 

Segundo dados do PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro, contidos no Atlas de 

Desenvolvimento Humano e do Governo do Estado de Pernambuco/CONDEPE/ 

FIDEM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) apresentou uma 

melhoria significativa, saindo de um patamar considerado de baixo IDH (0,383), em 

1991, para  um de médio IDH (0,638), em 2000. Para a elevação desse índice, observa-

se a importância da participação do IDHM-E (índice de educação), nesse índice 

municipal, saindo de 0,489, em 1991, para 0,690, em 2000. No que se refere à taxa de 

analfabetismo de adultos, esta, embora ainda elevada, decresceu de 53,2%, em 1991, 



para 34,3%, em 2000. Outros indicadores educacionais significativos são as taxas de 

reprovação e abandono escolar no Ensino Fundamental –1ª a 4ª séries – na zona rural, 

que, segundo dados do MEC/INEP-Censo Escolar, vêm decrescendo significativamente, 

passando de um patamar de 20,4% e de 5,2%, em 1991, para 16,9% e 1,2%, em 2006, 

respectivamente, identificando, assim, que a evasão escolar na área rural praticamente 

não existe em Lagoa do Itaenga. Ao se verificar essas taxas em 2006, no Ensino 

fundamental de 1ª a 4ª série na zona urbana do município, percebe-se que são mais 

elevadas do que na Zona Rural: a taxa de reprovação é de 19,5% e  a de abandono 

escolar é de 4,8%.  Inseridos no conjunto de indicadores que demonstram a melhoria da 

qualidade da educação em Lagoa do Itaenga, encontram-se os referentes à formação de 

professores, que, segundo o Censo Escolar de 2005, apontou que todos os professores 

da Zona Rural têm formação pedagógica. Dos 38 Professores da Zona Rural, 33 têm 

magistério completo, mas, desses, segundo entrevista da Diretora de Ensino, 90% estão 

concluindo licenciatura em áreas como pedagogia, história, letras, geografia, 

matemática, e seis já têm o Curso de licenciatura concluído. Percebe-se, assim, que o 

município está bem próximo do que  estabelece o Artigo 62 da LDB nº 9394/96: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação admitida como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. 

 

 

 

4.2 A GESTÃO E O PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM 

LAGOA DO ITAENGA  

 

A educação do campo em Lagoa do Itaenga está inserida na estrutura da 

Secretaria de Educação como uma Coordenação. A Secretaria de Educação tem a 

seguinte estrutura: o Gabinete da Secretária e três (3) departamentos: o de Gestão 

Educacional – com a Coordenação de Ensino e, ligado a este, a Coordenação de 

Educação do Campo, que tem uma coordenadora e uma vice-coordenadora, e a 

Coordenação de Projetos –; o Departamento  de Nutrição e o de Administração. 

A coordenação de educação do campo mantém uma articulação técnica com a 

Diretora de Gestão Educacional, com o Coordenador de Ensino e com a Coordenadora 



de Projetos Educativos. Segundo a Diretora de Gestão Educacional (entrevista realizada 

em 21/03/2007), é desenvolvido um trabalho muito integrado entre os Projetos, os quais 

são denominados: Pescando Letras e o Pró-letramento, do MEC; o Se Liga, o Acelera, 

Alfabetização Cidadã e Alfabetizar com Sucesso, da Secretaria Estadual de Educação-

SEDUC; o Projeto de Melhoria da Educação, do Programa de Desenvolvimento 

Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco (Promata/SEPLAG/PE); e o Programa de 

Educação de Jovens e Adultos e o de Educação Infantil-Alfabetização e Letramento na 

Infância, criados pelo município. Ao lado desses projetos, encontra-se o da Educação do 

Campo – PEADS –, componente do Plano Municipal de Educação-PME. 

Pelo exposto no parágrafo anterior, constata-se uma grande quantidade de 

projetos no município e isso, segundo a Diretora de Gestão Educacional, é considerado 

positivo, pois se constitui em uma oportunidade para o município e, como “todos os 

projetos são ligados a ensino, sob a coordenação dessa Diretoria, não há pulverização 

das atividades”. E reforça a importância de trabalhar com o formato de projetos:  

em termos de Projeto, a gente vem buscando muito, sabe? Porque, é 
através dos projetos, que a gente vê metodologias que façam também; 
assim, o professor, ele tem um direcionamento daquilo que ele quer 
fazer (Diretora de Gestão Educacional do Município). 

         

Esse depoimento demonstra o ecletismo na política educacional, o que encontra 

explicação na ausência de diretrizes de política educacional construídas pelo próprio 

município. Dessa forma, fica visível que qualquer projeto na área de educação é bem 

aceito pelos gestores, sem haver uma seleção em relação às prioridades locais.  Assim 

sendo, as metodologias dos projetos desenvolvidos pelo município se constituem como 

instrumentos diretivos das atividades do professor, o que nos levou a questionar a 

posição da PEADS em relação a tais metodologias. Esse questionamento foi colocado 

para a Diretora de Ensino e ela afirmou que na educação do campo todos os projetos se 

desenvolvem tendo a PEADS como orientadora da política educacional, mas, na zona 

urbana, a gestão é de acordo com cada projeto. 

São realizadas reuniões sistemáticas para se fazer socialização das informações e 

discutir sobre o monitoramento do trabalho dos professores. A coordenadora e a vice-

coordenadora também realizam visitas semanais para monitorar o trabalho das escolas e, 

semanalmente, têm um dia de estudo de reflexão pedagógica, elaboração e socialização 

das informações com os gestores. É o que explicita a Diretora de Gestão Educacional: 

Então tudo que se passa nas escolas, mesmo que a gente não tenha esse 
tempo de estar lá visitando, (…) a gente tem esse conhecimento. Às 



vezes, quando chega um diretor (…) que vem, aí eu digo: estou 
sabendo, é isso e isso e isso. E como é que você já sabe? Eu sei, porque 
isso foi discutido em reunião e tal, então, a gente já está sabendo (…). 
Então, a gente procura fazer um trabalho o mais integrado possível e eu 
acho que funciona e está num ritmo (…) como já vem de 5 anos (…) a 
tendência (…) é melhorar. As dificuldades existem, isso aí é inegável. 
As dificuldades administrativas por parte de lá (…), mas a gente vem 
contornando, (…) como a gente tem uma estrutura razoável a gente 
consegue ir avançando (…) (Diretora de Gestão Educacional). 

 

4.2.1 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

A educação do campo em Lagoa do Itaenga é um dos componentes do Plano 

Municipal de Educação (PME). O PME vem sendo construído através de Fóruns de 

Educação e de comissões e subcomissões formadas com representantes de vários 

segmentos sociais e organizadas por temáticas. As reuniões vêm ocorrendo com a 

equipe da Secretaria Municipal de Educação, tendo participado, em um primeiro 

momento, a Secretária e os demais membros da Secretaria, em que se discutiram as 

propostas e os objetivos do Plano. Em um segundo momento, a discussão foi ampliada, 

objetivando a “participação e envolvimento da comunidade, porque o Plano deve ser 

coletivo”, segundo a Coordenadora do PME. Neste sentido, foram realizados dois (2) 

Fóruns de Educação. O primeiro Fórum, realizado em 2004, contou com a participação 

de professores da rede municipal, estadual e particular, para o qual foram convidados 

também o Prefeito, representantes da Câmara de vereadores, do Poder judiciário, do 

Conselho Municipal de Educação, do Conselho da Criança e do Adolescente, das 

igrejas, das ONGs, das secretarias municipais e da sociedade civil, reunindo em torno de 

400 pessoas. 

O que se percebe através da fala da Coordenadora do PME é que esse primeiro  

Fórum de Educação realizado em Lagoa do Itaenga constituiu  um momento mais 

informativo pelos gestores da Secretaria de Educação, sobre “o que era o Plano 

Municipal, e o que é que ele contempla”. A “participação das pessoas” foi no sentido de 

conhecer a Proposta e de se definir, apenas, “qual o papel de cada um dentro do Plano” 

e, para isso, foi utilizado “o dia inteiro de explanação”. Porém, para a coordenadora do 

PME, esse processo se constituiu “em uma coisa nova no município”. Ela fala em 

questionamentos das pessoas, por ser uma coisa nova, mas não explicitou o que foi, de 

fato, questionado pelos participantes:  

… por ser uma coisa nova (isso foi em 2004 e nunca tinha tido 
antes).Como foi novo, todo mundo queria saber o porquê do Plano, o 



que isso ia trazer de melhoria para Lagoa do Itaenga no geral (…), até 
porque educação, ela reflete no todo(…). Então, (…) foi realmente 
surpreendente a participação, (…) e as pessoas foram realmente 
ansiosas para conhecer, questionar. Os questionamentos foram bem 
pertinentes para o momento (Coordenadora do PME).  

 

Na continuação da fala da Coordenadora do PME fica mais evidenciado qual foi 

o objetivo do primeiro Fórum de Educação: a explanação de uma Proposta que já estava 

pronta, embora, de forma contraditória, ela coloque que o PME é uma ação coletiva, 

construída por todos:  

Veio a professora de Carpina, que (…) fazia parte das discussões na   
UNDIME,  e  deu um apoio muito grande a gente com essa discussão, 
que ela também vem participando dessas  discussões na UNDIME, (…) 
e assim contamos mesmo com  representação para que deixasse bem 
esclarecido para  as pessoas  o porquê do Plano e qual é a contribuição. 
Não era uma coisa que ia ser feita pela Secretaria de Educação, ia ser 
construída por nós, mas ia ser uma ação coletiva onde todos teriam sua 
contribuição (Coordenadora do PME).  

 

Entretanto, em outro momento da fala da Coordenadora do PME é destacado que 

houve o desmembramento do trabalho do PME para além do Fórum de Educação, com 

a criação de uma comissão e subcomissões de trabalho, eleitas pelos participantes do 

primeiro Fórum. As subcomissões foram divididas por áreas temáticas: educação 

infantil, ensino fundamental, educação do campo, educação de jovens e adultos, 

educação a distância, financiamento da educação e de gestão, e cada subcomissão 

formou sua equipe de trabalho. A sistemática de trabalho era organizada através de 

encontros semanais, em que, a partir dos dados coletados pelas subcomissões, discutia-

se a realidade relativa a cada modalidade de ensino, “verificando-se os problemas e as 

alternativas para melhorar a educação”. 

Após o trabalho das subcomissões no diagnóstico que foi realizado nas diversas 

áreas, partiu-se para uma segunda etapa de elaboração do PME, a qual previa a 

definição de seus  objetivos e metas. Segundo a Coordenadora do PME, o diagnóstico é 

uma etapa muito importante para definir a proposta do Plano: “Então já tínhamos o 

diagnóstico, já sabíamos a situação, já sabíamos o que queríamos (…) e o que podíamos 

também, porque, às vezes, a gente quer e não pode (…) dentro da nossa realidade. 

Então, fomos buscar os objetivos e metas”. As reuniões para elaboração do PME 

continuaram com o processo de socialização das informações. Após esse momento, 

“fizemos um esboço de como estava o processo, de como estava nosso Plano, aí foi 

marcado o segundo Fórum”, fala a coordenadora. 



Para esse segundo Fórum de Educação, realizado também em 2004, conforme a 

Coordenadora, “houve um processo de mobilização muito grande. Foram distribuídos 

convites, panfletos, toda programação foi distribuída no município, e a participação foi 

excelente, novamente, até porque as pessoas queriam ver o resultado do seu trabalho”.  

Então, o objetivo desse segundo Fórum era divulgar para as pessoas, para o mesmo 

público do primeiro Fórum, o que conseguiram construir,  o que eles tinham a 

acrescentar ou o que eles achavam que não era pertinente fazer parte do Plano. Foi 

utilizado também o dia inteiro para o Fórum, em que, no primeiro momento, as 

subcomissões fizeram a explanação do que foi construído por elas para ser aprovado 

pelos participantes. Entre os participantes, estavam o Prefeito e demais gestores 

municipais, a Câmara de vereadores, o Poder judiciário, o Conselho Municipal de 

Educação, o Conselho da Criança e do Adolescente, as igrejas, ONGs,  secretarias 

municipais e demais representantes da sociedade civil. 

A elaboração do PME se apresentou como um processo em que as comissões 

participaram na definição dos objetivos, metas e conteúdos que o PME deveria ter:   

(…) objetivos e metas, a gente colocava todos os objetivos, um a um, 
íamos lendo e a plenária ia dizendo se aprovava ou se não aprovava. Ao 
término de todos objetivos e metas, então, a gente ia ouvi-los e a 
pergunta era: tem algo mais a acrescentar?  (…) quando alguém sugeria 
e o grupo dizia que realmente era mesmo pertinente, (…) 
acrescentávamos lá os objetivos e as metas que o grupão achou por bem 
acrescentar. (…) após esse momento (…) tivemos (…) a junção de 
todos os dados coletados, fizemos a montagem (…) do Plano, e foi 
enviado para a  Undime (…) e a Undime fez análise, fez algumas 
considerações e nos devolveu (…), dizendo que a estrutura estava boa e 
fez só algumas considerações e orientações (Coordenadora do PME de 
Lagoa do Itaenga).  
 

A partir de então o PME vem sendo aperfeiçoado, inclusive pela necessidade de 

atualização dos dados, pois, como foi iniciado em 2004, houve necessidade de incluir 

novas informações, para “dar uma roupagem melhor” (Coordenadora do PME). Na 

concepção desta, nesse processo, é fundamental “ficarmos atentos às mudanças que 

ocorrem na realidade e que podem ter rebatimento na construção de uma proposta de 

intervenção na realidade educacional”. Percebe-se nessa fala uma concepção do 

Planejamento como um processo em que a construção do PME vai se constituindo na 

prática:  

Até porque a gente foi pegando mais conhecimento (…) foi 
amadurecendo a idéia na prática. Teoria é uma coisa, quando se 
coloca em prática, a gente vê que a gente tem algo mais a acrescentar. 
E sempre que a gente vai olhar um projeto, com um certo tempo, a 



gente vai vendo com nossa experiência prática, que tem sempre algo 
a acrescentar, nunca ocorre do jeito que ele estava (Coordenadora do 
PME).  

 

Nessa perspectiva de instituir canais de participação da população na elaboração 

do PME, há uma pretensão do município de que, ao concluir o PME, seja realizado um 

III Fórum de Educação, para apresentá-lo à comunidade em geral e, após esse Fórum, o 

PME  vai ser encaminhado à Câmara para ser transformado em Lei. Segundo a Diretora 

de Gestão educacional da Secretaria de Educação Municipal, o PME ainda não foi 

submetido à aprovação, tendo em vista a necessidade de reajustes, “o que não foi 

possível realizar pela sobrecarga da equipe de trabalho, que é muito restrita, 

principalmente no que se refere às demandas do MEC em relação ao Plano de Ação 

Articulada (PAR/MEC)”. 

A educação do campo está inserida no PME, porém apenas nas séries iniciais do 

ensino fundamental, com certa particularidade. Dessa forma, deve ser desenvolvida por 

meio de uma metodologia específica, a qual é reconhecida pela coordenadora do PME 

como “uma metodologia diferenciada: a PEADS”. No PME constam ações demandadas 

pela população do campo, como é o caso da Proposta de Implantação da 5ª série nas 

escolas do campo e já incluída numa escola, a partir de 2007. Com relação à 

metodologia e a essa demanda, a coordenadora do PME coloca:  

(…) a questão de metodologia que o município já vem adotando, ela já 
aparece diferenciada no plano e, quanto aos objetivos e metas dele, 
também é dar continuidade a essa proposta. Há um conteúdo que é 
voltado à realidade da educação do campo. A questão da ampliação que 
a gente só tinha no município de 1ª a 4ª série e, hoje, inclusive, já 
começou uma das ações do Plano: é a criação da 5ª série e, hoje, já 
temos 5ª série como uma ação demandada pela comunidade e que foi 
incorporada ao PM. Já é ação do Plano. Muitas ações do Plano já estão 
se vivenciando (…), muitas, muitas ações do Plano. Pronto, então esse 
foi o ponto básico que foi discutido na educação do campo, que era dar 
continuidade … porque, se trabalha com uma criança da 1ª a 4ª série 
numa metodologia, como é que pode cortar isso aí, fragmentar, tirar ela 
da realidade dela  e ela  vir pra Zona urbana pra 5ª série do ensino 
fundamental? A idéia é fazer de 5ª a 8ª na Zona Rural. Agora, vai 
começar assim (…), progressivamente. Este ano 5ª, no próximo ano a 
gente vai ter já uma turma de 6ª e mais uma de 5ª e assim 
sucessivamente. A idéia é essa. Mas a proposta do nosso gestor é 
ampliar a escola de lá para que talvez a gente não precise, assim, ano a 
ano, mas que a gente possa, daqui a dois anos, talvez, a gente já ter, já  
implantar. Até porque assim estamos em processo de regulamentação 
da escola e já estamos fazendo o  nosso regimento de 5ª a 8ª série 
(coordenadora do PME).  



Essa ampliação do ensino fundamental para as áreas rurais foi uma conquista da 

Escola Joaquim Bezerra, o que, segundo a coordenadora do PME, é muito importante, 

porque “é uma coisa que os alunos estão vivenciando a sua história. Ele não está falando 

de aula que está distante dele, mas ele está falando do concreto”. Para ela, dessa forma, 

“o aluno está articulando o teórico à sua realidade, como diz Paulo Freire”. E esse “é o 

maior objetivo da educação: ela estar sempre perto do aluno e não ele viver o distante da 

sua realidade, sem nunca poder colocar na prática aquilo que ele aprendeu na sala de 

aula”. 

Depreende-se da entrevista anterior a importância que é atribuída à realidade do 

aluno, o que vem confirmar posicionamentos anteriores. Partir da realidade é um 

pensamento colocado como se fosse a solução para a educação do campo. O que é 

importante na implantação da 5ª série nas escolas do campo é a conquista da escola e da 

comunidade como direito de cidadania.  

As discussões relativas à educação do campo, no PME, foram feitas da mesma 

forma que as demais temáticas e, para isso, foi criada a subcomissão da educação do 

campo no conjunto das outras subcomissões. Nessa subcomissão participaram os 

professores de educação do campo, tendo como responsável a coordenadora de 

educação do campo do município. Para a coordenadora do PME, foi um processo que 

ocorreu de forma participativa e “contemplando os anseios da comunidade”. Neste 

sentido, destaca-se que:  

 (…) já têm esse processo de trabalho de ouvir a comunidade, então 
eles já sabem que linha de trabalho atuar na educação do campo. Então, 
toda essa proposta foi também trazida para discussão com o grande 
grupo. Houve a contribuição, porque é quando a equipe responsável 
pela educação do campo foi fazer o diagnóstico da situação da 
educação para compor o Plano, ela já tinha esse resultado, ela já tinha 
esse resultado pronto (…). Ela já tinha o quê: o pensamento do pai da 
escola, ela sabia o quanto o aluno desenvolveu a partir dessa 
metodologia, ela já sabia a prática do professor e a diferenciação entre  
prática anterior a essa metodologia e a atual; então ela já tinha todos os 
dados em mãos; ela não precisou fazer esse  levantamento, nem ter que 
chamar os pais,  ouvi-los de novo, explicar qual era a realidade e qual 
era a proposta, porque já vinha dia a dia acompanhando (Coordenadora 
do PME). 

 

Esta fala expressa o forte direcionamento da PEADS na educação do município, 

levando a entrevistada a achar desnecessárias outras informações que pudessem 

subsidiar o PME, com também pelo entendimento demonstrado acerca do planejamento 

como uma simples coleta e sistematização de dados. Neste sentido, percebe-se que há 



uma compreensão da PEADS como a proposta de Educação do Campo, que não se pode 

questionar, comprometendo, assim, o processo de construção do PME e, 

conseqüentemente, a educação do campo, em uma perspectiva democrática.  

Em outra parte da entrevista com a  coordenadora do PME depreende-se a ênfase 

que esta atribui à implementação da  educação do campo, em Lagoa do Itaenga, como  

“um processo democrático”, tendo em vista que considera existir uma “participação no 

desenvolvimento da proposta”: 

Ela não é uma proposta feita pela Secretaria e mandada para as escolas 
pelo coordenador, ou seja, se reúne professor, comunidade, secretaria e 
vai discutir qual o assunto do momento, por exemplo. Então, quando 
começa o trabalho, a comunidade já está participando; existe uma 
democracia (…),  porque há uma interação de todos. Ver o que é viável 
para o momento e engajam todo mundo numa situação. Então, é 
democracia. 

 

Neste caso, a democracia é entendida como “participação” pela entrevistada. 

Isso nos leva a questionar se de fato essa participação tem se constituído em uma 

participação cidadã, ou seja, se está pautada em uma forma diferenciada da democracia 

representativa. E participação cidadã significa, segundo Jacobi (2000, p.14), aquela que 

pensamos a partir de sua dimensão cotidiana e de seu impacto societal. Assim sendo, a 

participação pode assumir duas faces: “A que coloca a sociedade em contato com o 

Estado, e a que reconcentra a participação em si mesma, buscando seu fortalecimento e 

desenvolvimento autônomo”.  

A elaboração do PME é também analisada pela Diretora de Gestão Educacional 

do município “como sendo um Plano elaborado de forma coletiva, com a participação 

dos segmentos interessados, organizados em subcomissões”. Ela demonstra que se sente 

“feliz” de ter participado e de o Plano ter sido aprovado por pessoas com “conhecimento 

muito bom” na área: 

Mas, em termos de estrutura, eu fiquei (…) bastante feliz porque a 
gente participou e ele foi aprovado por pessoas que têm um 
conhecimento muito bom de como elaborar PME (…). E o que mais 
(…) nos orgulha é saber que ele realmente foi elaborado pelos 
próprios professores. Então, eles não têm muito de dizer assim: ah, 
trouxeram pronto (…). Houve participação demais dos professores. 
Houve dois fóruns. Teve aluno, pais. Nas primeiras reuniões de 
sensibilização houve representação de todos os segmentos: sociedade 
civil, Juiz, Prefeito, representação de vereadores, se fizeram 
presentes. Envolveu todos os professores da rede. A gente tem em 
média 245 professores e é um grupo bom (…). Foi um fórum que 
repercutiu muito (…), com horário integral. (Diretora de Gestão 
Educacional). 



 

Esse depoimento demonstra a importância dada pela entrevistada à participação. 

Porém, a participação colocada está muito relacionada à elaboração técnica do PME 

pelos professores, com base em decisões tomadas pelos gestores. No caso da Educação 

do campo, essas decisões passam pelas definições já contidas na PEADS como proposta 

de Educação do Campo, que já ficou evidenciado na entrevista da Coordenadora do 

PME. Neste caso, a “participação” apregoada se insere mais no sentido de legitimação 

da Proposta do que de uma participação democrática. A participação democrática é um 

dos instrumentos da “democracia participativa”, entendida, segundo Santos (2006, 

p.372), como uma forma de alcançar a emancipação social, na medida em que pode 

contribuir para a ampliação da atuação dos atores sociais nos processos decisórios, 

baseada na sua criatividade. 

 

4.2.2 CONSELHO ESCOLAR E PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO? 

 

A gestão da educação do campo, em Lagoa do Itaenga, vai se constituindo na 

prática, sem ter como base as instâncias públicas historicamente consideradas como 

espaços democráticos para a elaboração, implementação e acompanhamento das 

políticas públicas educacionais, no âmbito da escola, como, no caso, o Conselho 

Escolar. Não existe também nas escolas do campo outro instrumento de gestão 

democrática importante, que é o Projeto Político-Pedagógico (PPP), embora, segundo a 

Coordenadora de Educação do campo, este se encontrasse, à época, em processo de 

elaboração. Porém, tanto o Conselho Escolar como o PPP existem nas escolas da zona 

urbana do município.  

A decisão de não criar conselhos nas escolas do campo deve-se ao fato de os  

gestores considerarem que, sem haver uma preparação prévia dos atores sociais locais 

para assumirem o papel de conselheiros, a sua implementação poderia ficar 

comprometida. Advogam que seria necessário que essa formação ocorresse, 

principalmente, “através do trabalho que vem sendo realizado com a PEADS”. Essa 

postura, segundo entrevista da Coordenadora de Educação do Campo do município, 

baseia-se na avaliação que conhecem sobre a atuação inadequada de conselhos 

escolares, Conselhos Municipais de Educação e elaboração do PPP nas realidades 

locais. Observe-se o seu depoimento: 



No meu ponto de vista eu acho que a gente não poderia chegar para as 
nossas comunidades rurais, hoje, e tentar construir sem antes a gente 
não trabalhar a questão da consciência desses pais, para eles realmente 
terem uma visão de como a gente quer o campo, de como a gente quer 
as nossas escolas. Então, o meu ponto de vista é o seguinte: que só a 
partir desse momento, como a gente está fazendo um trabalho 
metodológico,  trabalhando com a PEADS (…), algo que a gente vai 
construindo aos poucos, então, quando a gente realmente criar, 
desenvolver mais mecanismos e que o pai realmente se sinta autor… 
porque aí é que a gente vai poder parar para a gente construir as nossas 
propostas, os nossos Projetos políticos dentro da escola, o Conselho 
Escolar, realmente. Quando o pai tiver essa visão de participação ainda 
maior… que, infelizmente, a gente não tinha, mas que a gente está 
conseguindo desenvolver muito e cada dia a gente vê que a gente está 
crescendo (Coordenadora de Educação do Campo de Lagoa do 
Itaenga). 

O depoimento da Coordenadora de Educação do Campo demonstra um 

condicionamento a uma concepção de campo e de escola que eles acham adequada, e 

que as comunidades precisam ser “conscientizadas” nessa visão. Apenas dessa forma é 

que, segundo a entrevistada, os pais e comunidades poderão se sentir “autores”, ou seja, 

quando concordarem e assimilarem a PEADS. Essa visão apresenta a PEADS como um 

“pacote” colocado para ser recebido pela população do campo, como sendo “dela”, o 

que se distancia de um processo de construção democrática de uma Proposta em que as 

pessoas são consideradas “autoras”, na medida em que definem, decidem e constroem, 

na prática social, as políticas a elas destinadas. 

Em conversas informais, realizadas com professores na capacitação das escolas 

do campo de Lagoa do Itaenga, ao buscar informações sobre a inexistência de conselhos 

escolares nessas escolas, tomamos conhecimento de que, por se tratarem de escolas 

pequenas, inclusive sem ter a “figura do Diretor”17, não há condições de haver 

Conselho. Essa informação foi confirmada pela Diretora de Gestão Educacional. 

Essas informações não justificam a ausência de Conselhos Escolares nas escolas 

do campo no município, porque, segundo o Programa Nacional de Fortalecimento dos 

Conselhos Escolares (BRASIL/MEC, 2005, Caderno 1, p.40),  qualquer representante 

dos segmentos interessados poderá fazer a convocação para a formação do Conselho 

Escolar: “cabe ao diretor da escola ou a quaisquer representantes dos segmentos das 

comunidade escolar e local a iniciativa de criação dos Conselhos Escolares”.  

Outra declaração que vem no mesmo sentido de atribuir à PEADS um papel 

diretivo na formação dos conselhos é a de uma Formadora do SERTA (F-2). A 

                                                
17 Quem assume o papel de direção das escolas são  a Coordenadora  e a Vice-Coordenadora de educação 
do campo. 



formadora, ao analisar os Conselhos, critica-os pelo seu “caráter  apenas formal”. Diz 

que “não se constituem Conselhos ativos, que sejam espaços de democratização”. Para 

ela, “com a PEADS esse espaço poderá ser possibilitado na medida em que ela é um 

instrumento provocador”. Fica demonstrada, assim, a onipotência atribuída à PEADS no 

sentido de que ela possa imprimir uma feição democrática aos Conselhos. Dessa forma, 

“a democratização dos Conselhos” é equivocadamente definida ao se propor que se 

sigam as orientações da PEADS. Por isso, a Formadora ressalta: “os Conselhos são mais 

fortes onde a PEADS está mais forte”.         

O Coordenador do SERTA, ao ser entrevistado, atribui também um forte poder à 

PEADS no sentido de “esta  assumir o papel dos  Conselhos escolares” e de “organizar  

a escola” para ter um “Conselho preparado”: “em que pese não existir um Conselho 

Escolar, os pais estão na escola, toda semana, pois a relação deles com a escola é muito 

próxima”, ou seja, “na escola não existe a estrutura normativa e decisória  de um 

Conselho, mas, com a PEADS, existe a vivência de um Conselho”. Então, “a ambiência 

está preparada em diversos municípios”. Para ele, há uma pretensão de criar Conselhos 

nas escolas, mas isso precisa acontecer quando, de fato, “os municípios e as escolas 

estiverem preparados”, pois “não adianta, apenas, batalhar para que nas escolas 

aconteçam os Conselhos, é preciso que esses Conselhos funcionem”. 

As colocações do Coordenador do SERTA demonstram um entendimento de 

“democracia numa visão procedimental”, em que um processo só é  democrático se 

forem criadas regras para orientar a ação.  Para ele, a PEADS “é um instrumento nesse 

sentido e que tem o poder de organizar as pessoas para serem conselheiras”, assumindo 

o lugar dos Conselhos, o que vai de encontro a uma perspectiva da construção de uma 

Proposta com base em uma democracia participativa e uma cidadania democrática, 

conforme é colocado por Santos (2007, p.91; 2002, p.77), ao propor uma democracia 

contra-hegemônica ao modelo hegemônico da modernidade, em que a “reinvenção da 

demodiversidade” é um dos pressupostos, o qual reconhece a diversidade de formas  da 

democracia, fundadas em suas experiências recentes que apontam para a deliberação 

ampliada e o adensamento da participação. Para isso, é necessária a criação de espaços 

institucionais de participação da comunidade escolar e local na escola, e o Conselho 

Escolar é um deles, conforme está colocado na LDB, no seu Artigo 14 (RC Editores, 

LEI 9394/96, Recife/1997), como uma das estratégias de gestão democrática da escola 

pública.  



Neste mesmo sentido, tem-se um depoimento, de outra formadora do SERTA 

(F3), a qual atribui à PEADS um forte papel de empoderamento da população. Só dessa 

forma, entende a Formadora, é que se pode despertar na comunidade a necessidade de 

constituição dos Conselhos e a elaboração do Projeto Político-Pedagógico: 

                                       Eu acho (…) que a PEADS, o trabalho com a PEADS, ele instiga essa 
construção (…). Eles começam a refletir mais sobre o papel da 
educação, sobre o papel de cada um nesse processo (…). Então, 
começam a sentir a necessidade de estar revendo ou constituindo os 
Conselhos e o projeto político-pedagógico escolar(…). Quando eles 
começam a se apoderar, empoderar, eles começam a ver que tem a 
necessidade de construção do projeto Político-Pedagógico e da eleição 
de um Conselho (…), buscando mais a participação da comunidade e 
dos que fazem a escola (Formadora SERTA F3).  

 

Essa perspectiva  de empoderamento da população  atribuída à PEADS reforça o 

nosso posicionamento, colocado anteriormente, sobre o excessivo poder que esta 

assume no município. Percebe-se que a população não conseguiu esse 

“empoderamento” colocado  pela formadora,  pois as decisões em relação à educação do 

campo se concentram muito nos gestores municipais e no SERTA. Ao lado disso, em 

reuniões observadas no município verificou-se um elevado nível de dependência nos 

próprios gestores, professores e alunos à PEADS e ao SERTA. Percebemos, também, 

em reuniões na escola, uma restrita participação dos pais dos alunos nas decisões. 

 

4.2.3 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

O Conselho Municipal de Educação (CME) de Lagoa do Itaenga foi criado pela 

Lei nº 333 de 25/07/1998 e é formado por sete (7) componentes: dois (2) representantes 

da Secretaria de educação municipal, dois (2) professores e um (1) funcionário de escola 

pública municipal e dois (2) representantes dos pais. Do ponto de vista do 

funcionamento do CME, através de entrevista com uma conselheira, percebemos que há 

uma articulação com a Secretaria Municipal de Educação, embora não muito constante. 

O conselho vem trabalhando, realizando visitas às escolas e é demonstrada uma 

preocupação com um melhor resultado para a educação do campo, embora para a 

conselheira entrevistada não seja fácil: “a gente sabe que não é fácil. Enquanto 

Conselho estamos sempre em busca de informações e de ver de que forma nós iremos 

ajudar professores e alunos dessa modalidade de ensino”.  



Nesse caso, percebe-se uma visão “voluntarista” da conselheira, destituída de 

caráter institucional, conforme coloca Cury (2006, p.42), ao analisar a função de 

conselheiro: “um conselheiro não pode se contentar com uma postura de boa vontade. 

Esta última é indispensável, mas torna-se inócua se não contar com um profissionalismo 

da função”. Essa função do conselheiro está atrelada ao caráter essencialmente 

normativo do conselho, como órgão colegiado, “função esta que implica também que o 

conselheiro seja um profissional da legislação escolar para, em sua aplicação ponderada, 

garantir um direito de cidadania” (CURY, 2006, p.42). 

Quanto às deliberações, segundo uma conselheira, “deixa a desejar” em relação 

especificamente à educação do campo. As questões que entraram em pauta no Conselho 

foram relativas apenas à material didático e à decisão quanto à participação dos 

professores da educação do campo na formação dos professores da Zona Urbana, 

porque, anteriormente, havia uma decisão da Secretaria de Educação do Município de 

que a capacitação dos professores das escolas do campo deveria ser separada da dos 

professores das escolas da zona urbana e vice-versa. Essa questão foi então levada para 

ser discutida e decidida no CME. 

Para uma conselheira, não surgem, assim, muitas novidades nessa modalidade de 

ensino, tendo em vista os resultados em relação à mesma serem positivos, pois é uma 

educação “que dá muito certo no nosso município”. O Conselho acompanhou as 

atividades de elaboração do PME e vem acompanhando os resultados da educação do 

campo no momento das devoluções da pesquisa à comunidade, porque: 

O papel do Conselho de Educação do município em relação à 
educação do campo é estar sempre interagindo com esta modalidade 
de ensino para estar sempre por dentro do que está acontecendo de 
novo, do que está dando certo, do que não está, do que estão 
precisando, para, na medida do possível, estarmos suprindo a 
necessidade dessa modalidade de ensino. 

 

Por outro lado, segundo a Diretora de Gestão Educacional do município, o CME 

não vem cumprindo com o seu papel, comprometendo a sua atuação “até porque a gente 

percebe que as pessoas que fazem parte do Conselho são pessoas muito comprometidas 

com outras atividades”. Mas, mesmo assim, ela coloca que há por parte de alguns 

conselheiros uma preocupação com a educação do campo. “Agora, se eu dissesse que 

era 100%, eu estaria aqui dizendo algo que não existe. Como existem as reuniões, 

geralmente existe falta de alguns membros, aí isso já deixa um pouquinho partido”. Para 

que o conselho seja mais atuante, segundo a Diretora de Gestão Educacional, a 



Secretaria de Educação elabora relatórios e leva ao conhecimento do Conselho as 

preocupações e sugestões relativas ao papel deste, junto à educação do campo. Esse 

posicionamento é questionável, tendo em vista demonstrar uma distorção nas funções 

do CME, em que uma dessas funções é a deliberação de temas nas reuniões, tais como 

Propostas para a educação municipal e outras questões, no sentido de buscar 

instrumentos que contribuam para implementar a política de educação  municipal. 

Nesta mesma direção, encontramos o depoimento da ex-Secretária de Educação 

de Lagoa do Itaenga ao considerar as fragilidades do CME e o descrédito dos 

conselheiros, associado ao descrédito em relação ao cumprimento das políticas públicas 

pelo Estado e município. Para atenuar essa questão, ela ressalta que precisa haver um 

trabalho de estímulo aos conselhos, o que, de certa forma, vem sendo feito pelo MEC e 

pelo Conselho Estadual: 

O Conselho Municipal tem as suas fragilidades, porque eu acredito que 
em todas as reuniões que eu estou e a gente discute a questão dos 
conselhos municipais, a gente vê as suas fragilidades do ponto de vista 
de seus conselheiros, porque são desacreditados no que podem fazer 
enquanto conselheiros. Então, por isso que o MEC, o Conselho 
Estadual vem dando muito apoio ao município com a formação de 
conselheiros. Agora mesmo vai ter, dia 12, 13 e 14, formação para os 
conselheiros municipais de educação. Na realidade, eu acho que o 
município, mais o Estado como um todo, eles são muito desacreditados 
em relação às políticas educacionais. Precisa estimular as pessoas, a 
todos que estão envolvidos. 

 

O depoimento da Secretária de Educação aponta para uma maior necessidade de 

formação dos conselheiros como uma forma de atenuar as suas fragilidades, o que, 

também, consideramos importantes. Entretanto, ao analisarmos a representação dos 

segmentos no CME e as suas indicações, inferimos que há um maior peso na 

participação de representantes municipais, em lugar de representantes da Sociedade 

civil e que as indicações têm sempre vindo do Prefeito, o que fragiliza o processo 

democrático É preciso haver um equilíbrio quanto à representação nos conselhos e 

transparência na escolha dos seus representantes, conforme enfatiza Gohn (2001, 

p.101), ao tratar das fragilidades dos Conselhos: “qualquer tipo de conselho deve ter 

representantes eleitos dos vários setores da sociedade política e civil.” 

Depreende-se dos depoimentos colocados que o Conselho Municipal de 

Educação em Lagoa do Itaenga está distante de cumprir com o seu papel como órgão 

normativo, consultivo e deliberativo do sistema municipal de ensino, não contribuindo, 

assim, para a democratização do processo de educação do campo.  



 

4.3 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

 

A formação continuada é um elemento central na Proposta de Educação do 

Campo de Lagoa do Itaenga, a PEADS. Dessa forma, embora alguns depoimentos de 

gestores da educação municipal, em Lagoa do Itaenga, explicitem que a formação 

continuada trata de outros temas e conteúdos, percebeu-se pela Proposta de Formação 

Continuada estruturada a seguir, e em observação realizada em dois encontros de 

capacitação, que estas privilegiam conteúdos relativos à PEADS. Veja-se a Proposta de 

Formação Continuada, a qual está estruturada por módulos: 

Módulo I - Abordagem Inicial 

� Saber identificar o papel que a escola exerce 

� Noções da história da PEADS 

� Primeiras noções da metodologia 

� Introdução à pesquisa e à Ficha Pedagógica 

� Encaminhamento e Planejamento 

Módulo II - Compreendendo a Metodologia 

� Balanço do módulo anterior 

� A segunda etapa da Metodologia 

� Relações entre o currículo tradicional e o da PEADS 

� Introdução à terceira etapa da metodologia 

Módulo III - Avaliando o processo 

� Balanço dos esforços feitos até agora para implantar a PEADS 

� Indicadores de Avaliação na PEADS 

� Introdução à quarta etapa da metodologia - A avaliação 

� Planejamento da Avaliação 

Módulo IV - Princípios teórico-metodológicos da PEADS 

� Retomada dos três módulos anteriores e síntese dos mesmos 

� Introdução aos princípios filosóficos, teórico-metodológicos 

� Planejamento da próxima unidade  

� Calendários e atividades 

Módulo V - Projeto Político-Pedagógico 

� Balanço do módulo anterior e síntese 



� Introdução ao Projeto Político-Pedagógico 

� Os paradigmas filosóficos e científicos da PEADS 

Módulo VI - Políticas educacionais e desenvolvimento sustentável 

� As diretrizes operacionais para a educação do campo 

� Os modelos de desenvolvimento 

� Síntese da PEADS 

 

Essa proposta, que privilegia conteúdos relativos à PEADS, é ministrada pelos 

formadores do SERTA aos municípios que implementam a proposta. Entretanto, 

constatamos, através de depoimentos de professores das escolas do  campo,  durante 

uma capacitação realizada, que, além desses conteúdos da PEADS, estes vêm tendo 

formação continuada junto com os professores  da zona urbana, segundo as modalidades 

de ensino,  e em conteúdos curriculares específicos, como também em relação à didática 

e às práticas de ensino. Segundo a ex-Secretária de Educação de Lagoa do Itaenga, a 

formação continuada existe no município desde 2002 e “vem sendo aperfeiçoada a cada 

ano”. Porém, apenas a partir de 2006 é que ela vem se constituindo em um programa da 

Secretaria de Educação e “há um forte interesse de estimular o professor a participar”: 

Este ano (2006), a gente teve um Seminário de Educação no qual a 
gente discutiu a proposta de formação continuada como um Programa 
da Secretaria de Educação. Então vai ter a formação que a Secretaria 
vai estar dando de tantas horas e também vai ter a formação que os 
próprios coordenadores vão estar estimulando os professores a fazerem 
pesquisa também, registrando em fichas de acompanhamento para, no 
final do ano, a gente totalizar e dar um certificado ao professor: é uma 
forma de estimular o professor a participar realmente dos encontros. 

 

O Programa de Formação Continuada atende aos gestores e técnicos da 

Secretaria, aos trinta e oito (38) professores das dez (10) escolas do campo, mas inclui 

também as escolas da zona urbana, com os seus professores e gestores. A formação 

continuada conta com professores formadores do próprio município e de outros locais, 

vinculados a municípios que já vivenciaram a PEADS no que se refere à Proposta 

PEADS. No caso dos conteúdos curriculares e de outras temáticas, utiliza formadores 

de instituições,  como a Universidade Federal de Pernambuco, o Centro Luiz Freire, 

ONGs etc. Há uma preocupação da Secretária de Educação de  Lagoa do Itaenga em 

ampliar os temas da formação continuada, envolvendo os professores da zona urbana e 

rural e incluindo questões subjetivas, tais como: “os conflitos interpessoais, o estresse, a 

auto-estima”. 



Para trabalhar os temas na Educação do Campo, o município criou o formato de 

Projetos Pedagógicos temáticos, os quais são elaborados e desenvolvidos em cada 

semestre, segundo as fases da PEADS e com base em uma temática específica. Os 

temas escolhidos pelo município de Lagoa do Itaenga para as escolas do campo foram: 

A água potável; Qualidade de vida do homem e da mulher do campo; Resgatando a 

cultura e revivendo a história; Higiene e Saúde e  As plantas: conservando hoje para 

garantir o amanhã. Além desses projetos pedagógicos sobre os temas geradores, outros 

projetos foram elaborados no município, tais como: Diferentes Espaços Para Construção 

do Saber, Trabalhando a Cultura e Formando Leitores, Hortas na Comunidade, 

Carnaval, Meio Ambiente e outros.  

Em observação que fizemos durante a capacitação de professores de educação 

do campo, o tema trabalhado foi “Higiene e Saúde e Qualidade de Vida”, e, nesse 

momento, houve uma preocupação da formadora18 responsável pela capacitação com a 

ampliação do referencial teórico para incorporar a diversidade cultural no que se refere 

a gênero, geração, raça e etnia, o que foi colocado para os professores, demonstrando, 

assim, o seu interesse em considerar as sugestões dos professores. Esta sugestão é 

corroborada por um professor de uma escola do campo, que estava na capacitação, para 

o qual a inserção dos diferentes grupos culturais deve passar pelos conteúdos 

curriculares, por exemplo, a importância do resgate do trabalho do negro na cana de 

açúcar. Pergunta, então: “qual a influência da cultura negra em Lagoa do Itaenga? É 

necessário trabalhar essa questão, não porque é obrigatória, mas porque é o resgate”. 

Nessa ocasião foi percebida a construção pelos professores de conteúdos relativos à 

realidade local, tendo sido demonstrada assim uma forte preocupação com o 

preconceito, principalmente com  lendas, histórias, músicas que vêm reforçando esse  

preconceito e a discriminação. Foi sugerida a revisão dessas formas de expressão 

cultural, no sentido de reconstruí-las com novas letras e formatos baseados na cultura 

local. Explicitando essa questão, foi realizada uma dramatização de um grupo de 

professores que estava presente na capacitação. Essa desconstrução vem sendo 

                                                
18 A formadora era vinculada à ONG Comunidade Semeando o Futuro (COMSEF), fundada em 2001, no 
município de Orobó, objetivando desenvolver projetos de desenvolvimento sustentável baseados na 
agroecologia e no fortalecimento das associações de agricultores locais. É vinculada a ACTIONEID: 
ONG internacional, fundada em 1972, na Inglaterra, com a missão “de pôr fim à pobreza” 
(site:www.actionaid.org.br), com atuação em 40 países. 



materializada nas escolas do campo através da produção de paródias e acrósticos19, 

pelos professores e alunos, sobre temáticas que consideram relevantes.  

Essa questão colocou em discussão a necessidade de considerar as diferenças 

culturais, e foi recomendado pela formadora responsável pela capacitação que os 

professores procurassem ampliar as referências e as incorporassem ao Projeto 

Pedagógico sobre Higiene e Saúde e Qualidade de Vida. Foi um momento também 

importante para esta pesquisadora, na medida em que nos foi possibilitada a 

oportunidade de aprendizagem e de também contribuir com o grupo no que se refere à 

reflexão sobre a temática do multiculturalismo. Com essa inserção, esse Projeto 

Pedagógico temático ampliou o seu referencial, no sentido de se constituir em um 

instrumento que viesse a contribuir na construção da democratização da educação do 

campo em Lagoa do Itaenga, em que se coloca em pauta a questão do multiculturalismo. 

Essa discussão encontra respaldo no que é ressaltado por Santos (1999, p.62) em relação 

à importância da “construção multicultural da igualdade e da diferença”, e que nessa 

construção não se pode negligenciar nem uma nem outra: 

Tanto ao negligenciarmos as diferenças, igualando os desiguais, 
quanto ao negligenciarmos a igualdade no que se refere aos direitos 
individuais, culturais e sociais de fazermos nossas próprias escolhas, 
estamos nos afastando das possibilidades de construção de uma 
sociedade democrática e multicultural (SANTOS, 1999,p.62).  
 

Na observação da Capacitação sobre o Projeto Pedagógico de Higiene e Saúde e 

Qualidade de Vida percebeu-se também que a incorporação de outros referenciais não 

foi aceita pela Vice-coordenadora de Educação do Campo. Ela afirmava que “não 

queria mexer no documento apresentando” e propôs a inclusão de um anexo, porque já 

estava tudo pronto, fechado: “já está tudo pronto para entregar aos professores. Então a 

gente poderia estar trabalhando esses elementos no desdobramento sem que eles estejam 

escritos no documento, mas nos anexos”. A vice-coordenadora, por sua vez, demonstrou 

uma grande preocupação em mudar o Projeto Pedagógico, porque assim teria 

dificuldade em  saber se  estava no caminho certo. E indaga: “O que você faz para saber 

se está no caminho certo?” Percebe-se que, para a Vice-coordenadora, seguir o que 

determina o Projeto Pedagógico é estar no caminho certo, demonstrando assim uma 

compreensão de planejamento que se aproxima mais de uma visão tecnicista do que 

democrática. No processo de planejamento democrático, o Plano e Projetos são 

                                                
19 Paródias e Acrósticos são produções dos alunos e professores sobre temas dos Projetos Pedagógicos, 
vivenciados pelas Escolas do Campo em Lagoa do Itaenga . 



fundamentais como instrumentos norteadores de uma política, mas na sua elaboração e 

implementação, elementos são incorporados ou retirados conforme as necessidades da 

realidade local, ou seja, o processo de planejamento deve buscar um pressuposto de 

base realista, conforme coloca Matus (1989, p.54): 

O padrão democrático de planejamento requer buscar um pressuposto 
de base mais realista em que o ator que planeja ‘está dentro’ da 
realidade e ali coexiste com ‘outros atores’ que também planejam. O 
‘sujeito’ que planeja está compreendido no ‘objeto planejado’. Por sua 
vez, o objeto planejado compreende outros sujeitos que também 
planejam e assim haverá várias explanações da realidade e não um 
diagnóstico único. O planejamento não pode ser confundido com a 
visão normativa do ‘deve ser’, mas deve englobar o ‘pode ser’ e a 
‘vontade de fazer’. 
 

A perspectiva de um processo de planejamento democrático foi sentida quando a 

resistência apresentada pela Vice-coordenadora para não modificar o documento do 

Projeto Pedagógico foi contestada pela formadora responsável pela capacitação, a qual 

destacou a importância de se incorporarem sugestões ao Projeto como um processo em 

construção,  assim como pela  Coordenadora de Educação do campo, ao colocar que: 

não é porque o documento já está todo digitado, já está pronto, que a 
gente não vá mexer, pois a gente sabe que o Projeto é um planejamento 
flexível. A cada hora a gente complementa, a gente retira, a gente está 
construindo não é? Nada é fixo, nada está pronto, porque é uma 
construção, uma construção coletiva. 
 

A formação continuada dos professores do campo de Lagoa do Itaenga ocorre 

em horário diferente do horário de aula do professor, medida tomada para que se 

assegure o calendário escolar, o que demonstra um cuidado por parte dos gestores para 

que o direito do aluno de ter as aulas ministradas seja assegurado. Dessa forma, são 

organizadas duas turmas, uma pela manhã, para a capacitação dos professores da tarde, 

e outra à tarde, para os professores da manhã. É um trabalho realizado de forma 

articulada entre os professores, gestores e coordenadores. 

Segundo depoimento da Diretora de Gestão Educacional de Lagoa do Itaenga, a 

formação continuada está contribuindo para mudar  a cultura dos professores, no sentido 

de esta ter despertado neles a necessidade de estudar: 

                                      (…)  pois eles eram muito resistentes na questão de planejar, de parar, 
de ir buscar. E hoje a gente faz planejamento em horário oposto, tem 
todo um trabalho de estudo. E o que eu achei interessante é que a gente 
percebe que a resistência dos professores, hoje, está sendo quebrada 
porque já escutei depoimentos de professores que dizem que já 
cresceram muito, porque ele agora está vendo que precisa realmente 



estudar. Hoje, eu percebo (…) uma nova visão na cultura dos 
professores da zona rural.  

 

A contribuição da Formação Continuada é percebida também como um 

instrumento importante para quebrar as resistências dos professores à PEADS. Assim 

pensa a ex-Secretária de Educação: “na medida em que tiveram mais conhecimento 

sobre a proposta, houve um maior envolvimento e aceitação”. Essas resistências 

ocorreram no início da implementação da PEADS, pelo fato de “não entenderem e a 

acharem trabalhosa”, pois chegaram a  “dizer que não queriam, não sabiam  e não 

estavam entendendo”.  A PEADS se baseia em pesquisa, necessita que o professor vá 

modificando a sua prática, incentiva o professor a trazer a comunidade para dentro da 

escola e, “como o planejamento era muito restrito, isso era uma mudança considerável”. 

Em relação a essa situação, a ex-Secretária afirma que:  

                                       repensou e achou por bem que todo professor passasse por uma 
formação, e também a proposta funcionando na prática. Teve professor 
que viajou para Brasília para fazer parte (…) da sistematização e a 
gente foi vendo que estava fluindo o processo, que a gente viu que o  
professor estava mais participativo. Aí começou paralelo, formação e a 
Proposta funcionando na prática. Na época a coordenadora era [nome e 
nome] que era articuladora do SERTA. E, em 2004, mudou de 
Coordenador e a professora [nome] assumiu. Aí foi quando a gente 
percebeu que as mudanças estavam ocorrendo e que os resultados 
estavam aparecendo através das devoluções, porque uma parte da 
metodologia da PEADS é a devolução.  

 

Acrescenta ainda que a formação continuada é “uma forma de valorizar o 

professor”, na medida em que estimula que se discuta “o que é o processo da educação, 

o papel do professor e a sua importância como educador”. Para ela, essas são coisas que 

deverão ser trabalhadas sempre. 

Lagoa do Itaenga é um município que, além de ter a Formação Continuada como 

um Programa de Governo, há um incentivo à formação de nível superior do professor. É 

o caso da existência do Programa Proformação, criado para os professores que ainda 

eram leigos. Hoje, segundo o Diretor de Ensino, a maioria dos professores tem curso 

superior, inclusive, especialização, e isso tem ocorrido por incentivo do Prefeito: 

Em sete anos foi este Prefeito que incentivou muito, muito, muito. 
Nos primeiro anos ele deu um incentivo muito forte. A questão da 
especialização (…) até então se pagava só a metade. E, hoje, tem 
carro para a gente ir para qualquer lugar (risos), para qualquer 
Faculdade. De Umbuzeiro a Timbaúba, Nazaré, Vitória, a gente tem 
transporte.  

 



Outro encontro de formação de que participamos, como parte da observação da 

nossa pesquisa, foi o realizado em 05 de fevereiro de 2007, no Centro de Formação do 

SERTA, em Ibimirim/PE, o qual reuniu professores das localidades da Bacia do Goitá, 

onde está inserida Lagoa do Itaenga, 11(onze) municípios de baixo IDH de Pernambuco 

e municípios do Agreste meridional do Estado. A capacitação iniciou com uma 

apresentação dos participantes sobre informações relativas “à realidade local”, à origem 

e à história do município, às potencialidades locais e outras, para socializar as 

informações para a troca de experiências, conforme preconiza a metodologia da 

PEADS. 

Em seqüência a essas informações, o Coordenador do SERTA fez uma reflexão 

sobre a realidade rural, trazendo à discussão a definição do rural, à luz de informações 

do IBGE e de teóricos que têm refletido sobre essa questão, como Eli da Veiga (2002), 

o qual reconceitua o que é rural e urbano20. Essa questão veio à tona pelo fato de o 

coordenador buscar mostrar a importância do rural para as políticas públicas. Dessa 

forma, tratou a  questão do preconceito em relação ao rural e da pluriatividade no meio 

rural como ampliação das atividades agrícolas. Enfocou também a importância da 

educação do campo. A educação do campo “como uma educação que não é só para 

quem mora no sítio, mas para pensar o território de quem tem educação do campo”. 

O encontro foi um momento de tomada de conhecimento em relação ao trabalho 

até então desenvolvido pelos municípios em relação à PEADS. O SERTA, através de 

seu coordenador, procurou buscar alternativas para continuar com o trabalho de 

Educação do Campo, depois da mudança de prefeito. Ao tratar dessa questão com as 

professoras presentes no Encontro de Ibimirim, foram dados alguns depoimentos em 

que são explicitadas as dificuldades de continuar com a PEADS com a mudança dos 

prefeitos.  Segundo uma professora do município de Vicência, presente no Encontro, 

“quando havia mudança de Prefeito era um problema para continuar o trabalho e as 

professoras que aderissem à PEADS sofriam perseguição”. Ressalta que tiveram muitos 

problemas e buscaram apoio nos Conselhos Municipais e Escolares, o que não surtiu 

resultados positivos, tendo em vista que os conselhos, na sua maioria, não estão 

fortalecidos. Outra participante presente ao Encontro demonstrou uma preocupação com 

                                                
20 Segundo Veiga, em seu livro “Cidades Imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula” (2002, 
p.31), o entendimento do processo de urbanização no Brasil é atrapalhado por uma regra muito peculiar 
,que é única no mundo. Este país considera urbana toda sede de municípios (cidade) e de Distrito, sejam 
quais forem suas características. E para ele o que tem que se levar em consideração para definir a 
localização dos municípios brasileiros é a densidade demográfica, e que, com esse critério, um terço da 
população brasileira é rural. 



o fortalecimento da comunidade do ponto de vista do seu “empoderamento”. Ela 

defende que só com o envolvimento da comunidade com a PEADS é que ela poderia 

continuar nos municípios, mesmo com  a mudança do gestor municipal: “o ideal era que 

a comunidade se fortalecesse e assim fortaleceria a escola. Pegar o apoio dos jovens, 

dos pais, da comunidade, dos professores”. Nessa mesma direção aponta o depoimento 

do coordenador do SERTA, ao colocar a importância do fortalecimento dos professores, 

mas com o apoio da comunidade: 

é preciso o professor se fortalecer e não esperar pela coordenação 
pedagógica pois as professoras é que estão na base, nas escolas. É 
preciso se apropriar da metodologia, trocar artigos, montar depoimentos 
dos pais, paródias, buscar conversas e se juntarem para trocar idéias. E 
nesse encontro as professoras não iriam se encontrar só com 
professoras, mas com outras pessoas da comunidade. Precisam se 
apoiar nelas (professora do município de Vicência). 

                 

Para que houvesse uma institucionalização desse processo, foi proposto pelo 

Coordenador do SERTA que se criasse uma Coordenação Territorial, congregando 

municípios que estivessem implantando a PEADS, e que fosse eleita no Encontro, assim 

como o fortalecimento da Coordenação Municipal. Ao lado disso, foi sugerida também 

a criação do Núcleo de Educação do Campo em âmbito local. Porém, para isso, o 

Coordenador do SERTA adverte que “é preciso que todos estejam sensibilizados com a 

Proposta” e discutam a criação desse Núcleo, do ponto de vista da sua estrutura e 

organização. E ressalta que é fundamental que se constitua o “Movimento da educação 

do campo”, em que “todos são protagonistas”, e, neste sentido, é preciso “fortalecer na 

base. Se alguém toma conta de uma ação isoladamente, isso não perdura”. 

Apreende-se um forte reforço por parte do SERTA, como também de alguns 

professores no sentido de fortalecerem a PEADS e criarem uma base local de apoio à 

mesma, o que é denominado equivocadamente como “empoderamento” da comunidade, 

tendo em vista que à comunidade não são possibilitadas oportunidades de escolha e de 

decisão quanto a uma Proposta de Educação do Campo, como um dos indicadores de 

“empoderamento”, ou seja, de cidadania democrática.  

A Compreensão de uma proposta de educação do campo para se caracterizar 

como uma proposta democrática necessita do envolvimento dos atores sociais locais, e 

que se apóie na democratização de todos os espaços locais, o que tem respaldo no que 

afirma  Santos (2007, p.62), ao considerar a  “democracia como a substituição das 

relações de poder por relações de autoridade partilhada”, o  que denomina de 



“democracia radical de alta intensidade”. Esta pressupõe uma possibilidade ativa dos 

cidadãos no conjunto dos processos decisórios que dizem respeito à sua vida cotidiana, 

sejam eles vinculados ao poder do Estado ou a processos interativos nos demais espaços 

estruturais21 nos quais estamos todos inseridos. Nessa mesma direção, Jacobi coloca a 

importância da participação como instrumento de fortalecimento da sociedade civil. 

Para isso, é preciso que haja uma participação no processo decisório: 

A participação dentro da perspectiva de um novo partilhar do processo 
decisório pode ser vista como um ‘encontro’ entre categorias sociais, 
grupos de interesse, incluindo uma ampla gama de interações… 
Quando se trata de participação dos cidadãos, deve-se enfatizar que se 
trata de uma forma de intervenção na vida pública com uma motivação 
social concreta, que se exerce de forma direta, baseada num certo nível 
de institucionalização das relações Estado/Sociedade (JACOBI, 2000, 
p.18). 

 

Foram discutidos na capacitação o monitoramento e a avaliação da PEADS e  

analisados instrumentos para a avaliação, a qual é apresentada na perspectiva de uma 

auto-avaliação e heteroavaliação22 dos processos, dos  conteúdos e das pessoas 

envolvidas, tais como: gestores, coordenadores, professores, diretores, funcionários, 

alunos e  pais. Foi colocado que há uma avaliação individual e uma avaliação coletiva, 

como, por exemplo, “a avaliação dos alunos pela professora e da professora pelos 

alunos”. Neste sentido, o coordenador recomendava que “todos devem se constituir 

autores e não meros executores da proposta”, e que a avaliação entra nessa construção 

porque, “em vez de a gente ser apenas avaliado pelos outros, a gente se avalia, avalia os 

outros, e é avaliado pelos outros”. Observa-se que, do ponto de vista dos critérios de 

avaliação propostos, esses se pautam em um formato de avaliação participativa em 

detrimento da avaliação tecnocrática. Entretanto, como não foi possível verificar a 

realização da avaliação da PEADS na realidade do município de Lagoa do Itaenga, não 

é possível afirmar que se trata de um processo efetivamente democrático, como coloca 

Santos (2004, p.105-106): 

nos princípios de autogestão, auto-legislação e auto-vigilância, aos 
quais tornam possível que os processos de avaliação sejam também 
processos de aprendizagem política e  construção de autonomias dos 
atores e das instituições. Só estes princípios garantem que a auto-

                                                
21 Boaventura de Sousa Santos (2000; 2007) define seis espaços estruturais nas sociedades capitalistas 
contemporâneas, nos quais se geram formas distintas de poder. São espaços como: o espaço doméstico, o 
da produção, o  da comunidade, o  de mercado, o  da cidadania e o mundial. 
22 A auto-avaliação e a heteroavaliação é a quarta fase da PEADS, em que a avaliação é individual e entre 
os pares. “Todos se avaliam e são convidados a reverem os passos que deram, a participação que tiveram, 
as descobertas que fizeram, as lições que aprenderam e as falhas que cometeram” (SERTA, 2003 p.120). 



avaliação participativa não se transforme em autocontemplação 
narcisista ou em troca de favores avaliativos. 
 

O que se questiona é que o Encontro de Ibimirim, na medida em que veiculou a 

importância da avaliação da PEADS nos municípios, poderia ter se constituído também 

em um espaço para avaliação da PEADS e de decisões coletivas sobre a mesma, o que 

não ocorreu. Entretanto, possibilitou uma troca de experiências entre os participantes, 

principalmente nos pequenos grupos. Percebeu-se um sentimento de pertencimento dos 

participantes com o trabalho da PEADS e também uma integração das equipes dos 

municípios no trabalho realizado. Foram definidos alguns encaminhamentos, de forma 

unilateral, pelo Coordenador do SERTA para os municípios – o que não foi contestado 

pelos participantes – quanto ao financiamento, à estrutura das bases locais, à 

coordenação territorial, à coordenação municipal, à articulação com as universidades, à 

formação continuada, à implantação da 5ª a 8ª séries e ao Movimento de Educação do 

Campo. Ficou decidida na capacitação a realização de encontros mensais por território 

e, para isso, foi definido pelo Coordenador que os grupos trabalhariam na elaboração de 

uma proposta para o seu território. 

Percebe-se que há posicionamentos diferentes quanto à compreensão de 

Educação do campo pelos entrevistados, no sentido de ser considerada como uma 

educação separada ou articulada à educação urbana, embora predomine a concepção de 

que a educação do campo deva se dar apenas a partir da realidade do campo, com uma 

forte ênfase nos valores rurais, assumindo, de certa forma, uma perspectiva  

etnocêntrica. 

O planejamento e a gestão da educação do campo em Lagoa do Itaenga para 

implementar a PEADS têm apresentado limites quanto a sua contribuição para a 

democratização. A participação apregoada pela gestão apresenta limites quanto a sua 

concepção, considerando que esta não incorpora a participação nas decisões, tendo em 

vista que esta Proposta  já vem pronta e há toda uma preocupação do SERTA e da 

Gestão para legitimá-la. Neste sentido, percebe-se que o município, na ausência de uma 

política educacional própria, apóia-se na PEADS como tábua de salvação e a adota sem 

questionamentos, o que, para os entrevistados, Educação do Campo significa a PEADS. 

O município buscou criar alguns instrumentos de planejamento e gestão com uma 

feição participativa, como os fóruns para elaboração do PME, mas, por outro lado, não 

considerou outros espaços de gestão democrática, como o Projeto Político-Pedagógico e 

o Conselho Escolar. O Conselho Municipal de Educação apresenta uma atuação 



limitada do ponto de vista do cumprimento do seu papel como órgão colegiado. Ao lado 

disso, o PME, pelo fato de ainda não ter sido aprovado, não se constitui em um 

instrumento de Gestão da educação do município. 

A análise sobre a democratização da educação do campo em Lagoa do Itaenga 

será aprofundada no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM 

LAGOA DO ITAENGA: ONDE SE APREENDEM 

PRÁTICAS DE CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA 

DE UMA PROPOSTA? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

E nós estamos ainda no 
processo de aprender como 
fazer democracia. E a luta por 
ela passa pela luta contra todo 
tipo de autoritarismo. 

(PAULO FREIRE, 2000, 

p.136) 

 

 

Neste capítulo sistematizamos como o Município de Lagoa do Itaenga vem 

construindo a educação do campo, na perspectiva da sua democratização, a partir da 

PEADS, situando a análise no âmbito da gestão municipal e da Escola Ser Feliz e 

Escola Nosso Orgulho. Considerando que é uma proposta que se origina da sociedade 

civil, através de uma  ONG, parte-se do suposto de que existem elementos propiciadores 

para que essa democratização se concretize, na medida em que, ao se articular sociedade 

civil com o Estado, há um alargamento do espaço público para o que é denominado por 

Santos (1999, p.266) de “espaço público não estatal” para a elaboração e gestão das 

políticas públicas.  

Entretanto, embora a existência de princípios democráticos em uma Proposta 

seja fundamental para ser democrática, a sua implementação no cotidiano é que 

possibilitará ou não que seja construída essa democratização, pois “depende da estrutura 

organizacional e das condições específicas” (OLIVEIRA, 2001, p.31) e “resulta de 

várias lógicas e interesses (políticos, gestionários, profissionais e pedagógicos) que é 

preciso saber gerir e negociar” (BARROSO, 1998). Assim sendo, buscamos 

compreender como na prática cotidiana da gestão educacional em Lagoa do Itaenga a 

proposta de educação do campo é construída e se essa construção vem se dando no 

sentido de possibilitar a sua democratização. 

Para isso consideramos que a democratização da gestão necessita utilizar todos 

os espaços e contemplar também a sala de aula, onde se realiza a ação pedagógica. Essa 

construção democrática pressupõe, segundo Lima (2002, p.42), “a participação 

democrática de outros setores e o exercício da cidadania crítica de outros atores, não 

sendo, portanto, obra que possa ser edificada sem ser em co-construção”. Dessa forma, 

procuramos apreender, a partir da realização da pesquisa empírica em Lagoa do Itaenga, 

se essa proposta vem se construindo democraticamente na realidade local, no que se 



refere à institucionalização de uma gestão democrática da educação municipal, à 

democratização do acesso e à garantia de permanência . 

Ao lado disso, para compreender essa questão, é fundamental verificar se, de 

fato, a educação do campo no município está sendo assegurada como direito, numa 

perspectiva da cidadania ampliada, da forma como vem sendo preconizada pelos 

movimentos sociais e principalmente pelos novos movimentos sociais, conforme coloca 

Gentili (2003, p.31): “a educação como direito vem sendo construída pelos movimentos 

sociais comprometidos com mudanças estruturais no país e implementadas por diversos 

governos democrático/populares”. Ampliando essa concepção, Gentili (ibidem, p.31) 

preconiza que a educação como direito deve ocorrer visando “a democratização do 

acesso e a garantia de permanência: entrar, ficar, fazer e aprender na escola; a qualidade 

social da educação: garantir a aprendizagem; e a democratização da gestão”.  

É neste sentido de uma educação como direito que também se insere o projeto de 

educação básica do campo, proposto pelos movimentos sociais com a denominação 

“Por Uma Educação do Campo”. Essa proposta incorpora uma visão mais digna do 

campo, na medida em que situa a educação, o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a 

cultura, como direitos, e as crianças e jovens, os homens e mulheres do campo, como 

sujeitos desses direitos (ARROYO, 2004, p.82). 

Nesta direção, Santos (1995, p.261) traz uma contribuição importante, ao refletir 

sobre os novos movimentos sociais (NMS) e os direitos de cidadania. Afirma que as 

lutas dos novos movimentos sociais extrapolam esses direitos do Estado moderno, 

ultrapassando a concessão de direitos abstratos e universais, reafirmam a subjetividade 

perante a cidadania e exigem transformações concretas imediatas e locais. No caso da 

Educação do Campo, ela se inclui na luta pelos direitos dos povos do campo a uma 

educação pública de qualidade.  

 

5.1 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO 

DO CAMPO NA REALIDADE LOCAL 

 

A proposta de educação do campo em Lagoa do Itaenga vem sendo 

implementada segundo as etapas definidas metodologicamente na PEADS: a pesquisa, o 

desdobramento, a devolução e a avaliação. São criados temas geradores para serem 

trabalhados, através de fichas pedagógicas, na pesquisa, para as dez escolas do campo. 



Cada ficha se constitui em um instrumento da pesquisa da PEADS, contendo as 

questões centrais que subsidiam os alunos na coleta de dados junto às comunidades.   

No início do trabalho, percebeu-se uma forte influência do SERTA na educação 

do campo do município, tendo em vista que foram utilizados todos os temas sugeridos 

por essa ONG, tais como: o censo populacional, o censo agropecuário e o censo 

ambiental. Com o desenvolvimento da Proposta, o município de Lagoa do Itaenga foi 

inovando e construindo os seus próprios temas e estratégias, a partir de inquietações dos 

gestores, com base nas necessidades das comunidades, embora “incentivados pela 

própria metodologia da PEADS”, conforme expressa a Coordenadora de Educação do 

Campo. Destaca, inclusive, que, quando existe um problema específico da realidade de 

alguma comunidade e que a escola mostre interesse em trabalhar, há possibilidade de 

“criar fichas diferentes”. Assim, a partir do contato com a realidade local, a definição 

dos temas e dos projetos pedagógicos vai se materializando. Neste sentido, observa que:   

Então, quando a gente trabalhou a 1ª ficha pedagógica, que a gente 
começou a ter esse contato maior com a comunidade, (…) a partir dos 
próprios problemas que existem na comunidade é que a gente vai 
trabalhando as futuras fichas. A gente tem sempre esse olhar. A gente 
quer melhorar aquilo que, de certa forma, não está indo bem na 
comunidade. 

 

Entre os temas geradores criados pelos gestores e professores da educação do 

campo foi ressaltado como de especial relevância o de “Plantas: conservando hoje para 

garantir o amanhã”. Surgiu a partir da necessidade sentida pelos coordenadores e 

professores da educação do campo para trabalhar a problemática ambiental, problema 

que vem inquietando a sociedade local e a sociedade global. Percebe-se uma forte 

iniciativa e autonomia dos profissionais da educação e, ao mesmo tempo, uma 

preocupação com  temas importantes para melhorar a qualidade de vida da comunidade 

e do planeta, ou seja, tratar a educação do campo a partir da realidade ambiental 

significa se inserir na problemática local e global. É o que revela o depoimento da vice-

coordenadora de Educação do Campo: 

No primeiro encontro que tivemos no mês de março as duas 
coordenadoras de Educação do campo, com todos os professores que 
fazem essa modalidade de ensino, nos reunimos e vimos a necessidade 
atual para se estar trabalhando. E, assim, a gente viu que, por conta de 
toda a mídia, o dia todo, todos os dias estar jogando… é os documentos 
da ONU (…), que ela fala muito sobre a  situação do planeta (…). 
Houve o primeiro, onde foi (…) um alarme muito grande (…). Daqui a 
cinqüenta anos poderá deixar de existir peixes. Aí depois veio o 
segundo, onde era também jogada a situação dos outros seres vivos do 
planeta, extinção de diversos animais; a situação calamitosa que pode 



ficar o planeta Terra se o homem, agora, não preservar de verdade. 
Então, com base em todas essas questões atuais que a mídia está 
jogando todos os dias, foi que os professores, junto com as 
coordenadoras, decidimos (…) estar trabalhando as plantas, porque 
depois que falaram que a Amazônia brasileira  corre o risco de num 
futuro breve ela virar uma savana, (…) foi que se despertou para a 
importância das plantas, em estar ajudando o planeta Terra neste 
momento. Então daí surgiu a idéia de professores e coordenadores  
estar[em] construindo a ficha pedagógica, composta de 12 perguntas, 
onde cada pergunta está direcionada à influência da planta, a 
importância da planta para a comunidade, o olhar da comunidade para 
esta importância, a leitura que a comunidade faz das plantas (Vice-
coordenadora da educação do campo de Lagoa do Itaenga). 

  

A temática do meio ambiente, na medida em que precisa ser tratada na relação 

entre o local e o global, como colocado em Lagoa do Itaenga, pode fortalecer as práticas 

locais, conforme coloca Santos (2002), “pelo simples fato de as transformarem em elos 

de redes e movimentos mais amplos e com maior capacidade transformadora. Por outro 

lado, tais articulações tornam possível a aprendizagem recíproca e contínua para o êxito 

das práticas democráticas.”  (SANTOS, 2002, p.73-74). 

A valorização da natureza como tendo direitos e não apenas deveres  é percebida 

como uma preocupação dos gestores e professores de Lagoa do Itaenga, o que encontra 

respaldo no trabalho de Santos (2006, p.339), ao defender a necessidade de construção 

de um “ novo contrato social’ que seja bastante diferente do da modernidade:mais 

inclusivo, porque deve  abranger não apenas o ser humano e os grupos sociais, mas 

também a natureza”.  

Há uma preocupação demonstrada na fala da vice-coordenadora de educação do 

campo no sentido de formar as crianças com essa consciência ecológica e cidadã de 

respeito à natureza e preservação do planeta, em uma conjuntura permeada por questões 

ambientais preocupantes: 

Então vamos trabalhar quem? Vamos trabalhar a criança… a criança 
que, na medida que ela cresce, se trabalhando ela hoje, ela já cresce 
com outro olhar, de não ver na natureza apenas o lucro que a natureza 
pode oferecer com os seus recursos, mas assim poder explorá-lo de 
forma responsável. Então, assim, vamos trabalhar com as plantas para 
que a gente faça a nossa parte hoje e que, amanhã, essas crianças que 
estão crescendo sejam cidadãos mais responsáveis com o meio 
ambiente em geral.  

 

Em uma conjuntura permeada por questões ambientais preocupantes, verifica-se 

a importância de se adotar essa questão como um tema sugerido por gestores e 

professores do município de Lagoa do Itaenga. Inserida nessa mesma perspectiva de 



inovação das práticas no município encontra-se o depoimento da ex-Secretária de Lagoa 

do Itaenga, mostrando que é importante mudar os temas, mas, além dos temas é 

fundamental, mudar também as estratégias: 

… não só os temas, porque os temas são escolhidos de acordo com as 
necessidades que as comunidades apresentam, mas eu digo, assim, a  
forma como vem sendo feito: sempre pesquisa, sempre devolução. 
Vamos modificar isso aí? De que forma podemos modificar isso aí, 
utilizando outras estratégias? Na realidade eu acho que é mudança de 
estratégias que a gente precisa fazer agora para 2006, para não se tornar 
cansativo e, assim, muita mesmice. 

 

Percebe-se que iniciativas são criadas e práticas são construídas no município 

por gestores e professores, distanciando-se estes dos elementos normativos da PEADS. 

Assim, é nas práticas cotidianas que a democracia se efetiva ou não, o que será 

aprofundado no próximo item relativo às etapas metodológicas da PEADS 

desenvolvidas em Lagoa do Itaenga. 

 

5.1.1 A PESQUISA: APROXIMAÇÃO INICIAL COM A REALIDADE LOCAL 

 

A primeira etapa da metodologia da PEADS, a pesquisa, é a aproximação inicial 

que os educandos fazem entre o tema escolhido para aquele período escolar e a 

realidade a ser estudada. Antes de iniciar a pesquisa propriamente dita, há um processo 

de mobilização para “sensibilizar as pessoas”. Segundo entrevista realizada com uma 

Professora da Escola Ser Feliz, tal processo “vem dando certo, então a gente mobiliza, a 

gente diz qual é o objetivo da PEADS, que é trabalhar a realidade dos alunos; isso, 

numa reunião. Depois que a gente mobiliza, aí a gente vai para a primeira etapa da 

PEADS, que é a pesquisa”. O trabalho de pesquisa na comunidade é organizado, 

conforme coloca a professora, de forma a articular o conjunto de moradias existentes na 

localidade, e as entrevistas são conduzidas por grupos de professores e alunos. Ela 

explica: 

Como é que a gente faz essa pesquisa na comunidade?  Aqui, a gente 
faz da seguinte forma: a gente faz o mapa da comunidade e devido [a] 
essa quantidade de casas (a gente tem noventa e oito (98) casas na 
comunidade), então, a gente divide a quantidade X de casas por 
localidade para cada professor e a gente subdivide os meninos em 
grupos menores, misturando os professores de 4ª série, de 1ª. Sai um 
professor com uma equipe onde tenha todas as séries. A gente faz uma 
mistura nas séries e subdivide o grupo. 

 



Ao perguntar a professora se era possível criar outras alternativas metodológicas 

para a pesquisa na comunidade, ela mostra que a metodologia possibilita a criação 

dessas alternativas: 

 É permitido, porque a forma pode ser feita assim, como a gente faz. 
Ela pode ser mandada como tarefa de casa com os meninos. Aí a tarefa 
de casa a gente não manda as dez perguntas de uma vez, a gente manda 
de três (3) em três (3). Pode ser feita também através de pesquisa em 
pequenos grupos onde os alunos vão só, e não o professor, mas ela 
pode ser feita do jeito que a gente faz: a gente divide os grupos e cada 
professor sai para uma quantidade de X casas. Então, cada professor se 
direciona para cada lado e, em uma manhã, a gente pesquisa a 
comunidade todinha – noventa e oito (98) casas. Depois, quando a 
gente chega com essa pesquisa na escola, aí a gente já vai sistematizar 
os dados.  
 

É nesta etapa que começa a construção do conhecimento, a partir do que as 

pessoas já vivenciam, experimentam, sentem ou sabem, e, não só a escola, mas a família 

e a comunidade se envolvem no levantamento de dados, informações, mapeamento de 

saberes e de práticas, sobre um tema gerador. Esse tema, segundo a ex-Secretária de 

Educação, “vai abranger todas as disciplinas e vai estimular o aluno a fazer pesquisa: 

aluno/professor dentro da comunidade”. Os dados da pesquisa são trabalhados em sala 

de aula, “onde os alunos constroem o material e participam de todos os momentos”, 

sendo essa construção explicitada na forma de cartazes, paródias, canções, apresentação 

verbal, peças teatrais, literatura de cordel etc. Os temas geradores escolhidos pelo 

município para serem trabalhados por semestre foram, em um primeiro momento, os 

sugeridos pelo SERTA – o censo populacional, o censo agropecuário e o censo 

ambiental. Em um segundo momento, os criados por gestores e professores municipais 

– a Água potável, Qualidade de vida do homem e da mulher do campo, Resgatando a 

cultura e revivendo a história, Higiene e Saúde e as Plantas: conservando hoje para 

garantir o amanhã. 

O desenvolvimento dessa Proposta de educação do campo, segundo a entrevista 

com a Diretora de Gestão Educacional, tem possibilitado avanços da gestão municipal, 

na medida em que, ao favorecer, através da pesquisa, um maior conhecimento da 

realidade local, são identificadas algumas  necessidades da comunidade: “trouxe uma 

nova consciência de tudo, uma nova visão, na perspectiva de atender às reais 

necessidades da comunidade”. Neste sentido, vêm sendo desenvolvidos projetos pelo 

município a partir de uma iniciativa e de uma conquista dos gestores junto ao SERTA e 

às entidades financiadoras, como, por exemplo, a Fundação Kellogg, no caso do Projeto 



da Biblioteca Itinerante. Esse Projeto está relacionado com o “Projeto Trabalhando a 

Cultura e Formando Leitores” para as escolas do campo, o qual propõe entre seus 

objetivos “despertar no aluno o prazer pela leitura”, “ampliar a visão de mundo e inserir 

o leitor na cultura letrada” e “permitir o desenvolvimento da autonomia do aluno” etc, o 

que vai de encontro à visão do SERTA de fixação do homem no campo. 

Como estratégias metodológicas, o Projeto da Biblioteca Itinerante sugere a 

dinamização do espaço da sala de aula, visando torná-lo um espaço agradável, com: 

arrumação da estante de livros; cantinho da leitura e espaço para colocar todas as 

atividades produzidas pelos alunos e alunas; a caixa de leitura com diferentes tipos de 

textos e outras produções selecionadas pelos alunos (músicas, receitas, anúncios, 

poesias, adivinhações, versos rimados, paródias, acrósticos, literatura de cordel, 

reportagens etc); apresentação de cartazes; confecção de casinha para apresentação de 

histórias (mamulengo): confecção de uma televisão para dinamizar a história e 

biblioteca móvel23. 

O Projeto da Biblioteca Itinerante é considerado, pelos gestores, como uma 

conquista importante para o município. O poder de organização dos gestores 

educacionais quanto à contribuição para o avanço da educação do campo é ressaltado 

pela Diretora de Ensino: 

(...) e assim (…) mais uma conquista nossa foi esse projeto para o CIP 
– Conjunto integrado dos Projetos. Então, o município da gente faz 
parte e a gente assim lutou muito. Aí veja só, foi assim eles já haviam 
discutido junto com os municípios (…) e a gente… de repente nós 
sentamos nossa equipe e dissemos: não a gente já tem uma certa 
estrutura, precisamos querer algo mais, e fomos lá buscamos com o 
SERTA; foi assim, houve uma certa resistência. O projeto tinha 
algumas ações voltadas para formação, oficinas e nós lutamos pelo 
Projeto da biblioteca itinerante. O nome do  Projeto é Formando 
Leitores, e foi uma conquista hoje que a gente, juntamente com o 
SERTA, que realmente nos dá muito apoio também, e a gente até 
agradece muito  a compreensão. A gente batalhou para querer, porque a 
gente queria alguma coisa que chamasse mais atenção no campo, 
porque a gente sabe formação [que] já está tendo. E a gente queria algo 
que levasse aqueles alunos. Até a Secretária disse alguma coisa muito 
importante: é como se fosse um circo quando chega, o circo da alegria. 
Então, a leitura da alegria. Então a gente vai batalhar e, breve, se Deus 
quiser, a gente já está com esse projeto aí funcionando. Eu acho que vai 
beneficiar e muito os alunos. A gente vai ganhar o acervo, o carro, o 
mobiliário. Aí a idéia é dar continuidade, e como é móvel, a gente vai 
fazer um cronograma de atividades de tal dia em tal escola embaixo de 
uma árvore; aí a gente tem as mesinhas, no projeto já tem a compra de  

                                                
23 Fonte: Projeto pedagógico: Trabalhando a Cultura e Formando Leitores, Secretaria de Educação de 
Lagoa do Itaenga, abril de 2006. 
 



mesas desmontáveis, que possa montar no pátio numa época sem chuva 
e ali fazer toda a apresentação, trabalhar com teatro (…). Então, a gente 
está com mil idéias. (…) eu acho que isso a gente vê de uma forma 
muito prazerosa, com muito orgulho, porque a gente vem crescendo. 
Não queremos dizer que somos os melhores, mas eu acho que a gente 
faz um pouquinho a diferença (…).  

 

No caso da pesquisa sobre o tema da água, os alunos fizeram todo o 

levantamento, procurando indagar sobre: para que essa água servia; por que devemos 

tomar água potável; e a situação das águas que ficam contaminadas. E, a partir daí, eles 

descobriram a falta de filtro na maioria das casas e que a água para beber não era de boa 

qualidade. Segundo a ex-Secretária de Educação de Lagoa do Itaenga, isso possibilitou 

que as pessoas fossem buscar os seus direitos para adquirir uma água de boa qualidade. 

Assim, conseguiram que a Prefeitura e a Secretaria interviessem para atender à 

comunidade.  

Nesta mesma direção se expressa a Coordenadora de Educação do Campo, 

indicando como esse processo de construção da educação do campo, a partir da 

pesquisa, do conhecimento da realidade local, pode levar a uma intervenção dos pais na 

comunidade, inclusive com a busca de parcerias com outras Secretarias, como Saúde e 

Agricultura. Isso tem possibilitado maior acesso a informações por parte da população, 

visando melhorar as questões problemáticas, como as relativas à saúde, à agricultura, à 

infra-estrutura, ao meio ambiente e outras. 

A partir de parcerias com pais, moradores da comunidade e outras secretarias, a 

Secretaria de Educação  vai possibilitando o acesso da comunidade às ações 

governamentais, tais como filtros para as comunidades, a construção de hortas nas 

casas, em uma parceria com a Secretaria de Agricultura do município, e a revitalização 

do Rio Capibaribe. Essas ações contaram também com a participação dos Agentes de 

Desenvolvimento Local (ADL)24: 

Nós trabalhamos uma ficha pedagógica sobre a água, que a gente fez 
um trabalho muito importante, pois, além de a gente trabalhar a 
pesquisa, a gente detectou alguns problemas e, dentro desses 
problemas, a gente procurou solucionar. Por exemplo: muitas pessoas 
não tinham nenhuma forma de tratamento com a água; aí a Secretaria 
fez parceria e conseguiu doar filtros para essas comunidades. 

                                                
24 Os agentes de desenvolvimento local-ADL  são jovens formados pelo SERTA, através de um curso de 
Agente de Desenvolvimento Local, criado a partir do Projeto Aliança com o Adolescente, com o objetivo 
de formar  jovens para interagir com o seu meio, seu espaço de vida, de estudo e de trabalho no sentido de 
contribuir com as mudanças e o desenvolvimento sustentável(Documento:Um olhar sobre a microrregião 
da Bacia do Goitá- Pernambuco:uma experiência da capacitação e mobilização social para o 
desenvolvimento sustentável do campo-SERTA, 2005. 



Trabalhamos uma ficha sobre cultura: Resgatando a cultura e vivendo a 
história, que já foi agora vista na coordenação. E a gente fez esse 
resgate histórico da comunidade. (…) pedimos aos alunos que 
confeccionassem desenhos depois que eles descobriram a história da 
comunidade. E, depois que eles descobriram a história, criaram esses 
desenhos e a gente conseguiu construir telas resgatando a história da 
comunidade. (…) fica um registro vivo, não é? Trabalhamos a 
qualidade de vida do homem do campo. Dentro da qualidade de vida do 
homem do campo, a gente tentou fazer um trabalho mais sistemático 
com relação às hortas, onde a gente conseguiu parcerias com a 
Secretaria de Agricultura, com os ADLs,  que eu já tinha dito, Agentes 
de Desenvolvimento Local, e, também, com os próprios pais que a 
gente está construindo hortas na casa daquelas pessoas da comunidade. 
A Secretaria de Agricultura forneceu sementes pra gente começar esse 
trabalho, e que, realmente, é muito rico (…). É algo que a gente planta 
dentro da escola. A gente constrói dentro da escola, mas, à medida que 
a gente faz na escola, a gente tem um olhar voltado para a comunidade 
em geral. E, agora, a gente está trabalhando, começamos (…) (estamos 
na semana de pesquisa) fazendo um trabalho voltado para as plantas 
(…). A gente percebeu que, por exemplo, lá na comunidade tem um 
Rio que passa (…) – o Rio Capibaribe – e a gente sentiu a necessidade 
[de revitalizar], começando realmente do nada, a questão da mata ciliar, 
a questão da arborização das nossas comunidades, de frutas que 
deixaram de existir (Coordenadora de Educação do Campo de Lagoa do 
Itaenga). 
                   

Isso se constitui, segundo Barroso (2002, p. 175), em um grande desafio para a 

gestão local da educação, pois requer que se mudem os modos de pilotagem e de 

regulação do sistema educativo através de um sistema de alianças entre os principais 

pólos de influência local da escola: o Estado, os professores e os pais dos alunos, saindo 

de um sistema de alianças bipolares do Estado e professores contra os pais, do Estado e 

pais contra os professores e de professores e pais contra o Estado. Assim, na medida em 

que em Lagoa do Itaenga está sendo construída uma  articulação da escola, através dos 

seus professores e alunos, com os pais e a comunidade, começa  a ser gestado um novo 

formato institucional. Dessa forma, ressalta Barroso, é que se pode “trazer à escola 

pública o seu sentido cívico e comunitário original, no quadro da democratização do 

Estado e da sociedade e no exercício da cidadania”. 

A pesquisa, para uma formadora do SERTA-F1, contribui também para levar os 

pais e a comunidade a refletirem e a se mobilizarem em relação aos problemas locais, 

“ela traz essa provocação” para que haja uma participação dos cidadãos na vida pública. 

Essa provocação ocorre em cima de uma “motivação social concreta”:  

Está lá, está visto que o lixo está na rua, o lixo está no rio, todo mundo 
vê, mas é como se não enxergasse. Vê, mas não enxerga, não é? E com 
a pesquisa, com o trabalho de pesquisa, provoca essa reflexão: (…) o 
que é que eu estou fazendo pra mudar essa realidade? (…) E aí, quando 



os meninos começam a trabalhar, a desenvolver, a produzir 
conhecimento a partir desses resultados, que eles começam a se 
enxergar, a enxergar o ambiente onde eles estão convivendo e vêem 
que existe o lixo, que o lixo não é só em São Paulo, que inundou as 
canaletas e que (…) inundou as cidades. Que o lixo está ali perto dele e 
que, por acaso, se houver uma grande chuva, também vai acontecer 
com ele isso, porque o lixo está ali, a doença está ali, está bem próximo, 
não é uma coisa distante. Então ele começa a ver que é um problema 
que é dele também, que ele precisa estar resolvendo, estar buscando 
alternativa de solução, e (…) buscando uma forma de estar alertando 
outras pessoas para que elas também possam mudar de postura. 

 

Percebe-se que há uma extensão da função educativa da escola para os pais e 

comunidade, implicando o envolvimento deles com ações com as quais não estão 

“costumeiramente comprometidos”. Segundo Paro (2005, p.68), torna-se muito 

importante esse envolvimento dos pais e da comunidade com a escola, mas através de 

uma “função educativa não doutrinária” no que se refere às questões da  realidade local, 

tendo em vista que:  

(…) além de terem melhores condições de influir nas tomadas de 
decisão a respeito das ações e objetivos da escola, eles estarão 
investindo na melhoria da qualidade da educação de seus filhos bem 
como na melhoria de sua própria qualidade de vida, na medida em que 
esses adultos estarão mais capazes, intelectualmente, de usufruir melhor 
de bens culturais a que têm direito e que antes não estavam a seu 
alcance.  
 

5.1.2 O DESDOBRAMENTO: A TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA EM 

CONTEÚDOS 

 

Segundo o documento “Princípios e Fundamentos da Proposta Educacional de 

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável”, elaborado pelo SERTA, em 2003, esta etapa 

trata de “analisar, desenvolver, desdobrar os dados e elevar o conhecimento trazido 

pelas pesquisas para outro patamar”. O educador junta, tematiza, acrescenta, enriquece e 

desdobra conteúdos curriculares de matemática, português, ciências, história, geografia, 

cultura e arte. Dependendo do assunto pesquisado pelo aluno, “o professor busca 

ampliar mais os conteúdos, porém sempre de forma interdisciplinar”. Nesse processo de 

análise e aprofundamento, o educador faz uso de novas pesquisas. Percebe-se, assim, a 

articulação entre as etapas, não havendo uma seqüência linear e estanque, como nesse 

caso, em que a pesquisa também pode ser feita nesta etapa de desdobramento. 

Em Lagoa do Itaenga, segundo uma professora entrevistada, o desdobramento é 

realizado com a participação dos professores e alunos na sistematização, e os conteúdos 



sistematizados vão subsidiar o planejamento do professor em relação às atividades a 

serem vivenciadas em sala de aula, demonstrando, assim, a construção desse processo 

de forma coletiva, incentivando a participação da comunidade na escola e dos alunos na 

produção de textos. Observemos a sua fala:  

Os alunos participam na sistematização. Quando a gente sistematiza 
esses dados, cada professor sistematiza o seu e a gente junta em um 
único dado, e cada professor fica com uma ficha desse único dado 
sistematizado. E aí a gente se reúne, só os professores, agora os cinco 
(5) professores, e transforma os dados em conteúdos para cada série. 
Então, depois que a gente transforma os dados em conteúdo para cada 
série, aí a gente vai fazer novo planejamento. Se cada professor tem 
uma ficha dessas com os dados, aí a gente vai sistematizar em 
conteúdos. Quando a gente sistematiza em conteúdos, cada professor 
vai preparar seu planejamento diário, que é um caderno que a gente tem 
de acompanhamento, mas que a gente planeja em conjunto, porque um 
ajuda ao outro. Vai transformando pergunta por pergunta para que essa 
ficha seja trabalhada de uma maneira bem trabalhada (…)na 
comunidade, que toda comunidade esteja se envolvendo naquele 
resultado, de uma maneira mais eficaz. Quando a gente termina de 
desdobrar, aí a gente vai fazer uma atividade em cima daquele 
desdobramento. Então essa atividade pode ser qualquer uma dessas 
(…): os textos rimados, versos rimados, produção de texto, paródias, 
confecção de livro, de pequenos livros, textos ilustrados de pequenos 
livros, mas feitos por eles.  Aquele ali é de alfabetização e é todo 
ilustrado.   

 

O desdobramento se constitui em um “processo de aprendizagem muito grande” 

e muitas experiências são socializadas nesse momento, segundo relatos de gestores e 

professores entrevistados. É a etapa em que ocorre “a construção do currículo, das 

atividades pedagógicas em sala de aula, e alguns pais participam desses 

desdobramentos”, expressa uma professora da Escola Nosso Orgulho. 

Para uma Formadora do SERTA (F3), o desdobramento é a construção efetiva 

do conhecimento, porque é um momento que exige mais reflexão, embora considere que 

a construção do conhecimento passa por todas as etapas: 

Porque [é] nesse momento que a gente foca na reflexão do que se está 
fazendo, do que se está buscando (…). Então, nesse momento, são as 
horas das produções (…). É a hora de estar buscando mais, outros 
elementos, buscando quais os livros didáticos, em que podem ajudar, 
o vizinho da escola, em que pode ajudar, o pai de aluno, em que pode 
ajudar. É o momento, realmente, de construção de conhecimento, é 
no desdobramento. É conhecimento construído, provocações feitas, 
que a gente sabe que tudo instiga a outras coisas (…). Todo 
conhecimento instiga a mais conhecimento, a provocações, a 
intervenções.  

 



Percebe-se uma preocupação em cotejar o conhecimento do senso comum, 

trazido a partir da etapa da pesquisa, com o conhecimento incorporado aos livros 

didáticos. Nesta direção vem o depoimento de uma professora da Escola Ser Feliz, 

sobre como articular o conhecimento da realidade do aluno com os conteúdos 

curriculares. A professora coloca que a escola trata o conhecimento a partir da realidade 

do aluno, mas valoriza e busca o conhecimento curricular, como uma forma de preparar 

o aluno para o vestibular e para ingressar no mercado de trabalho: 

Porque a criança não pode ficar sem  ter conteúdos, porque ela vai 
precisar para os vestibulares da vida, os concursos de vida, não é? Só 
a partir do conhecimento que a criança está inserida; é partir do 
mundo dela e levá-la a essa  visão holística e uma visão do mundo, 
porque não se fica só naquela sistematização da PEADS, se pergunta 
o que ele sabe e o que não sabe, mas também tem que inserir 
conteúdos através desse conhecimento. 

 

Quando as diferentes formas de conhecimento se encontram numa mesma 

iniciativa, podem proporcionar momentos de conflitos ou de diálogos que, dependendo 

do caminho adotado, podem resultar no aprofundamento das desigualdades entre os 

conhecimentos ou, então, no estabelecimento de relações complementares, culminando 

em processos de enriquecimento mútuo. Abrir espaços para a interação entre diferentes 

formas de conhecimentos, de modo a pensar de modo mais amplo a questão da 

educação do campo, constitui-se, segundo Lage (2005, p.533) “num exercício de 

democracia e fé. Democracia pela possibilidade de utilizar um conhecimento que seja 

resultante do diálogo entre vários saberes, e fé pela crença de que este diálogo é possível 

sem hierarquias”. 

Para Santos (2006, p.154-155; 2007, p.32-33), o confronto de conhecimentos  

trata-se de uma “ecologia de saberes”, que é o novo diálogo de conhecimentos com o 

estabelecimento de uma nova epistemologia do saber, que valorize o apanhado de outras 

culturas, como as camponesas, indígenas, o saber popular, o saber das populações 

urbanas marginais etc. Para isso, destaca: “o que vamos fazer é um uso contra-

hegemônico da ciência hegemônica, ou seja, a possibilidade de que a ciência entre não 

como monocultura mas como parte de uma ecologia mais ampla de saberes”. No caso 

de Lagoa do Itaenga, ao articular o conhecimento da realidade local com os 

conhecimentos curriculares, se aproxima do que reflete Santos (2006, p.33), em relação 

ao que se deve levar em consideração quando se articulam saberes: “conhecer o que 

determinado conhecimento produz na realidade, a intervenção no real, a concepção 



pragmática do saber, porque é importante saber qual é o tipo de intervenção que o saber 

produz”. O exemplo é ter acesso ao conhecimento curricular para se preparar para o 

vestibular e para concurso público, como foi colocado anteriormente por uma professora 

entrevistada.  

 

5.1.3 A DEVOLUÇÃO: UMA PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE? 

 

Os conhecimentos, uma vez desdobrados, aprofundados e analisados, serão 

sintetizados para serem apresentados, em reunião, às famílias e à comunidade de modo 

geral.  Os educandos e os educadores vão dar uma satisfação, fazer uma prestação de 

contas do que foram capazes de construir com as informações iniciais que colheram e 

vão provocar as pessoas com o novo conhecimento adquirido, visando desencadear 

ações. De acordo com o documento sobre os Princípios e Fundamentos da PEADS 

(2003, p.116), essa etapa se propõe a: “transformar em ação o conhecimento construído, 

intervir na comunidade a partir do conhecimento novo, devolver o conhecimento 

produzido para quem ajudou a gerá-lo”. É o momento de provocar uma ação, uma 

mudança, pois a escola tem um papel político/pedagógico (BAPTISTA, 2003 p.48). 

A devolução é um momento em que professores e alunos, após um trabalho 

coletivo, criam um produto, e esse produto é apresentado pelos alunos aos pais e à 

comunidade, em que fica evidenciado o que conseguiram descobrir, construir e 

aprender. Para isso são utilizados  recursos didático-pedagógicos, como: poesias, 

paródias, teatros, mamulengo, apresentações animadas, exposição de fotos, desenhos, 

jogos pedagógicos, gráficos, textos, júri simulado etc. Os tipos de recursos didático-

pedagógicos e as dinâmicas são escolhidos de acordo com os temas trabalhados no 

Projeto Pedagógico do período letivo. É uma forma de reconstruir o conhecimento, de 

apropriar-se, e também “uma forma prazerosa” de tratar esse conhecimento (documento 

sobre os Princípios e Fundamentos da PEADS (2003, p.117). Segundo Paro (2005, 

p.65), tornar o ensino prazeroso “é uma condição fundamental para despertar o interesse 

do educando. Se a escola precisa ser competente, deve também levar em conta a 

necessidade de que seus alunos sejam seduzidos pelo desejo de aprender”.  

As reuniões para devolução dos resultados da pesquisa são preparadas pelos 

professores e alunos, com atividades relativas à elaboração e à efetivação dos convites 

às famílias dos alunos, comunidade, prefeito, secretária de Educação, secretários 

municipais, técnicos, professores de outras localidades, políticos, instituições 



governamentais e não governamentais, sindicatos, associações, conselhos, entre outros.  

Segundo depoimentos das professoras, as escolas, às vezes, têm realizado reuniões fora 

do seu espaço, no âmbito da comunidade, e à noite, para atender às necessidades das 

pessoas que trabalham na agricultura e em outras atividades cotidianas. É um momento 

de decisão pela escola, comunidade e governo sobre em que aspectos da realidade 

estudada podem intervir, no sentido de buscar a qualidade da educação e uma melhor 

qualidade de vida para a população.  

Pelo depoimento de uma formadora do SERTA (F1), a devolução é o momento 

em que há uma maior participação dos pais: “você sente que tem uma força mesmo de 

participação, envolvimento”. Esse envolvimento é percebido também na fala de uma 

professora de Lagoa do Itaenga, através do “entusiasmo demonstrado pelos pais e 

também pelos que não têm filhos na escola, os quais participam da devolução, porque 

moram na comunidade”. Há uma apresentação de experiências por parte dos pais, e 

estes, às vezes, assumem algumas tarefas “com entusiasmo”. Entretanto, a perspectiva 

de participação aqui colocada se aproxima do que Pateman (1992) denomina de 

“pseudoparticipação”. Ele  coloca  que  existem   três modelos de participação: o 

primeiro é  “pseudoparticipação” em que, na verdade, não há participação. Nesse caso, a 

liderança cria um sentimento de participação, porém as decisões já estão tomadas pela 

direção e devem ser aceitas pelos demais indivíduos, através de um processo de 

persuasão. A “participação social” é o segundo modelo: há uma interinfluência entre 

duas ou mais partes na  decisão, porém a decisão final é tomada pelos superiores; e no 

terceiro modelo é o que, de fato, há “participação plena”. Neste, as pessoas tomam 

decisões sobre as suas atividades e têm igual poder de determinar a decisão final.  

No sentido de uma participação entendida como um processo de 

democratização, é preciso buscar a “participação plena”, conforme colocou Pateman 

(1992), e como um processo contínuo, segundo reflete Jacobi (1990, p. 29):  

A participação deve ser entendida como um processo continuado de 
democratização da vida municipal cujos objetivos são: a) promover 
iniciativas a partir de programas e campanhas especiais visando ao 
desenvolvimento de objetivos de interesse coletivo; b) reforçar o tecido 
associativo e ampliar a capacidade técnica e administrativa das 
associações; e c) desenvolver a participação na definição de programas 
e de projetos e na gestão dos serviços municipais. 
 

A devolução é compreendida como um espaço em que “o poder público se 

compromete com alguma ação”, e essas ações não são apenas no âmbito da escola, 



ocorrendo muitas vezes fora dos seus muros. Para uma professora entrevistada, cabe à 

escola “esse papel de esclarecer, de estar trabalhando informações sobre problemas que 

afetam a comunidade”. A devolução, como um momento de comprometimento dos 

governos municipais em ações concretas, é uma preocupação explicitada na entrevista 

com uma Formadora do SERTA (F3), e, assim sendo, esta  considera que “a devolução  

propicia  um espaço de discussão importante para provocar mudanças”. Entretanto, para 

ela, não basta apenas a identificação dos problemas, pois é preciso também que ocorra a 

intervenção: “se houver identificação dos problemas e, simplesmente, se colocar em 

gráficos na parede, a pesquisa fica sem conclusão e a gente vê que a conclusão seria 

essa intervenção em que os compromissos são assumidos durante a devolução”.  

A seguir, situaremos como ocorreu, a partir de uma observação realizada na 

Escola Ser Feliz e na Escola Nosso Orgulho, a devolução dos resultados da Pesquisa 

relativa à Ficha Pedagógica: “Resgatando a cultura e revivendo a história”.  

 

5.1.3.1 A DEVOLUÇÃO NA ESCOLA SER FELIZ 

 

As devoluções na Escola Ser Feliz acontecerem após o término da etapa de 

desdobramento dos resultados da pesquisa referente a cada ficha pedagógica trabalhada 

no semestre. Participamos da observação de uma reunião realizada em 02 de julho de 

2006, para devolução dos resultados da pesquisa sobre a Ficha Pedagógica “Resgatando 

a cultura e revivendo a história”. O tema relativo à cultura popular foi escolhido depois 

da realização da pesquisa na comunidade, pois, de acordo com uma professora, foi 

diagnosticado que as manifestações culturais estão em extinção, como, por exemplo, “o 

maracatu, que existia antigamente e, hoje, não existe mais”, e, no momento da 

devolução, seria importante trazer essa reflexão.  

Os resultados da pesquisa foram apresentados em forma de versos, paródias, 

gráficos, músicas e danças pelos alunos da alfabetização à 4ª série, os quais foram 

bastante incentivados pelas professoras. Foi um momento de encontro entre os alunos, 

pais, professoras, inclusive ex-professoras, funcionários, ex-alunos, professores das 

escolas urbanas, coordenadora e vice-coordenadora da educação do campo, secretário e 

gestores da Secretaria Municipal de Educação, outros secretários municipais, 

representantes do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Tutelar, prefeito, 

vereadores, representantes do SERTA e comunidade local.  



O momento foi também de participação de pessoas da comunidade, no sentido 

de se expressarem sobre a cultura local. Porém, o que se observou é que as intervenções 

foram programadas anteriormente pelas professoras com as indicações de quem deveria 

falar na reunião. Foi o caso de um antigo morador da comunidade, indicado para falar 

sobre a cultura local. Isso demonstra que a participação teve um caráter induzido pelos 

gestores e professores, supostamente pelo fato de apenas serem autorizadas intervenções 

de pessoas que contribuíssem para a legitimação do governo local, uma vez que o 

Prefeito estava presente na reunião. Vejamos a fala do morador da comunidade:  

Então, meus amigos, pais de família, filhos de cada um de nós, 
estamos de parabéns com o desenvolvimento da cultura brasileira, 
sabemos qual era a cultura brasileira que existiu? Maracatu é às vezes 
coco e, hoje, a cultura brasileira aqui está de parabéns (…). E, graças 
a Deus, com isso ver o nosso Prefeito ter desenvolvido o município, a 
verdade é ver hoje Lagoa de Itaenga  ter desenvolvido cada vez mais 
a escola, o desenvolvimento do município e muita coisas como 
nossos amigos falaram aqui: que antigamente não tinha merenda, é 
verdade; que a escola começou na casa da professora e que aqui não 
tinha um lugar para se ensinar… E, hoje, você vê por aí muita 
criança pequena, hoje sabem ler através de quê? Dos esforços das 
nossas professoras, os esforços do nosso Prefeito. Hoje, as crianças 
saem de casa sem tomar café, saem de casa, se levanta e, hoje, na 
escola, encontra estudo, almoço.  Isso aí, irmão, é o desenvolvimento 
da cultura brasileira.  E assim, creio verdadeiramente que a 
comunidade está de parabéns não só por quadrilha, não, pela cultura 
brasileira que está se desenvolvendo e crescendo no município de 
Lagoa de Itaenga. Eu não podia estar aqui hoje, mas ela esteve lá 
[referindo-se a uma professora] em casa, convida[ndo] para que eu 
viesse para aqui e estou aqui com vocês, e, para mim, é um motivo de 
muita alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado.  

 

Após a apresentação do morador, a Professora coordenadora da reunião se 

comprometeu, publicamente, ao colocar que, se depender da escola, “tudo será feito 

para que esse desenvolvimento aconteça”. Na ocasião, o Prefeito estava presente, 

demonstrando com isso a participação da escola na política local, considerando que a 

conjuntura à época era de um ano eleitoral. 

A devolução na Escola Ser Feliz  constituiu também  um momento de levar os 

atores sociais presentes a tomarem conhecimento do hino e da bandeira de Lagoa do 

Itaenga pelo seu compositor. Ele relatou que estudou história e fez uma pesquisa com as 

pessoas mais antigas do município para elaborar o hino, e foi explicando o que 

significava cada palavra, mostrando toda a letra do hino e a relação com a história e o 

que existe no município. Para explicar o hino, ele falou também sobre o que significava 

a bandeira do município. As colocações foram feitas a partir de uma problematização da 



realidade local, como, por exemplo, a palavra “luta” existente no hino: “teu povo luta 

com coragem e alegria”25. Neste sentido, o compositor ressaltou a importância de uma 

educação de qualidade para melhorar a vida das pessoas e aproveitou a oportunidade 

para elogiar a atuação do Prefeito na educação, constituindo-se assim a devolução, 

como já foi demonstrado anteriormente, como um espaço de legitimação do governo 

local, conforme explicita:  

E o Prefeito, através da Secretaria de Educação, tem se empenhado o 
máximo para que você possa introduzir seu filho numa educação de 
qualidade, para que também ele tenha direito de alcançar essa 
liberdade.  

 

Ao tratar da importância da educação como direito de conseguir a liberdade, o 

compositor considera que a liberdade é o direito de ter acesso a bens materiais, como 

carro novo, com ar condicionado e  salário alto, ou seja, trata a educação com uma visão 

utilitarista, na perspectiva de contribuir para aquisição de bens de consumo e para a 

ascensão social.     

Então, a única coisa que pode levar você a conduzir os filhos para a 
liberdade, as moças, do trabalho de empregada doméstica, e os homens, 
do trabalho pescando e na palha da cana, é o estudo, não é? O estudo é 
o ponto que nos liberta para isso. E, eu tenho sempre, como exemplo, o 
nosso Juiz de Direito. A gente percebe, às vezes, ele passar na cidade, 
carro novo, com ar condicionado, salário de mais de 10 mil reais e a 
gente se pergunta por que ele tem direito a tudo aquilo e eu não tenho? 
Se você tem a porta aberta para conseguir aquilo, a porta é justamente a 
educação, é o estudo, não é?  

 

A liberdade aqui enfocada vai de encontro à concepção de liberdade como um 

dos princípios da democracia, e neste sentido é preciso avançar da liberdade formal para 

a real. A liberdade, a escola poderá ajudar a construir, porém a construção só poderá 

ocorrer, na medida em que a escola se constitua em uma organização social, na qual, 

conforme ressalta Oliveira (2001, p.25), “as relações sociais sejam constituídas a partir 

de discussões abertas a todos os interessados e na qual as normas de interação social 

sejam estabelecidas por meio de um acordo real entre os participantes, sem nenhum tipo 

de coerção”. Porém, para se ter liberdade faz-se necessário dispor de possibilidades 

pessoais e sociais de autodeterminação da própria existência, que extrapola a função da 

educação, especificamente. A efetivação da liberdade supõe que se encontrem na 

                                                
25 LINS, M. Hino de Lagoa do Itaenga (documento digitado). 



realidade social possibilidades de sua concretização do ponto de vista intelectual, 

político e psicológico, segundo expressa Oliveira (2001, p.25):  

Se as condições materiais de vida forem minimamente satisfatórias, 
se o sistema político assegurar as liberdades formais e estiver aberto à 
realização de discussões a respeito de questões relacionadas à vida 
cotidiana da população, e, finalmente, se a educação e as condições 
sociais de seu desenvolvimento favorecerem o desenvolvimento das 
capacidades intelectuais, interativas e subjetivas dos indivíduos… 
Esta idéia de liberdade sempre caminhou ao lado da própria idéia de 
democracia. Foi sempre para obter mais liberdade que a humanidade 
desafiou os mais diversos sistemas de dominação. Todas as 
conquistas democráticas efetivadas pela humanidade, ao longo de sua 
história, podem ser direta ou indiretamente, associadas à luta de 
populações dominadas pela sua liberdade, ou seja, pelo direito à 
autodeterminação e à autonomia.  

 

Toda a preparação das apresentações para a devolução foi feita pelos alunos com 

a orientação das professoras. Os alunos da 1ª série construíram e apresentaram uma 

paródia, contando a história da Escola. Nessa construção, os alunos fizeram uma 

comparação da escola de antigamente com a escola de hoje, conforme expressam: 

“antes a escola era pequena e não tinha merenda e, hoje, é grande e tem merenda e os 

alunos aprendem brincando e pesquisando”. 

O momento de apresentação dos alunos demonstrou criatividade e desenvoltura 

dos mesmos, os quais, além das apresentações, participaram, juntamente com os 

professores, da  organização do evento. Dentro da programação da reunião de 

devolução, a apresentação do Hino de Lagoa do Itaenga por alunos das 3ª e 4ª séries 

serviu de motivo para o Prefeito se autopromover, transformando-se em um ato político-

partidário, conforme é explicitado na sua fala:  

E o que mais me chamou atenção aqui, quando eu vi, nós vimos 
também cinco (5) crianças aqui, (…) do nosso município, de dez (10) 
anos, em média, cantando o hino sem o papel (…). Então é uma 
demonstração que o trabalho está mudando a gente. O nosso povo é 
inteligente, nossas crianças…  Aqui vocês perceberam o que essas 
crianças fizeram aqui, esses alunos vieram aqui, cantam sem o papel. 
Então, deu uma demonstração que o trabalho das professoras, o 
trabalho da Secretária de Educação está dando certo. Educando nossas 
crianças, os nossos jovens para um futuro melhor, para um ano melhor, 
pela nossa cidade, pela nossa Lagoa do Itaenga. 

 
E o Prefeito aproveita o evento para divulgar as obras da Prefeitura: 

                  

Vai ser construído o colégio do Estado. O colégio infantil e outras 
obras, também. Foi desapropriado três hectares para várias construções; 
é patrimônio da Prefeitura, é patrimônio do povo de Lagoa do Itaenga. 



Então, mais uma ação da Prefeitura. E também vamos comprar aquela 
área para nós preservarmos, investirmos ali para ser um dos pontos 
turísticos da nossa cidade de Lagoa do Itaenga. Eu quero agradecer às 
professoras. Estamos conseguindo trazer da cidade da Lagoa do Itaenga 
para aqui uma estrada bem melhor do que essa que existe, articulada 
com o Promata, e que agora em setembro vai começar as obras, e que 
essa estrada  facilite o transporte de vocês para o centro urbano. Então é 
mais uma obra de grande importância para a zona rural. E quero dizer a 
vocês da comunidade, se ver algum cidadão, pai de família que more na 
região, que na sua casa não tenha energia, procure a Prefeitura que nós 
estamos botando energia, em convênio com a Celpe, em todas as casas 
da zona rural. Foram beneficiadas vinte e cinco (25) casas da zona 
rural. Se vocês conhecem alguém que mora na zona rural que não tem 
energia, nós estamos fazendo o projeto para que de imediato haja 
atendimento a família. Então se alguma pessoa que mora na zona rural 
que esteja aqui ou conhece alguém que não tenha energia, nós vamos 
botar energia nessa casa sem pagar nada, e também leve identidade e 
CPF lá na Prefeitura e vamos providenciar para as pessoas daqui. A 
comunidade vai receber essa obra e o  Projeto, que não é favor, é 
obrigação do Prefeito, que quer trabalhar para o seu povo, porque tem 
compromisso com o bem-estar, com a cidadania de seu povo, melhor 
qualidade de vida, na educação, na saúde, na agricultura. O Prefeito 
tem se preocupado em fazer o máximo, para garantir uma melhor 
qualidade de vida, uma melhor educação, uma melhor saúde para o seu 
povo. Então eu quero agradecer a vocês. 

      

Depreende-se pela fala do Prefeito que, ao divulgar as ações da sua 

administração aos participantes à reunião, aproveita o espaço público para se legitimar, 

através do respaldo popular, e conseguir votos para a sua base política. Isto ocorreu ao 

explicitar, na ocasião, em um ano eleitoral, quais eram os seus candidatos a governador, 

deputado federal e  deputados estaduais, os quais faziam parte da base aliada do seu 

partido – à época, o PMDB. Ressaltou que muitas das ações realizadas e as que estavam 

por realizar contaram e precisavam continuar contando com o apoio desses candidatos. 

Na reunião, não houve nenhuma contraposição, por parte dos atores sociais presentes, 

em relação ao que foi colocado. 

Para se contrapor a essas práticas manipuladoras e clientelistas, a comunidade 

necessita considerar as ações públicas como um direito e, portanto, precisa pressionar os 

gestores para conseguir a implementação dessas. É fundamental haver uma pressão de 

baixo para cima, e essa forma de pressão “não pode ser somente uma luta institucional, 

tem que ser uma luta institucional e uma luta direta” (SANTOS, 2007, p.97-98). 

           Neste mesmo sentido, Young (2004, p.103) defende que a democracia é um meio 

de “promover justiça e inclusão social”, e, no entendimento deliberativo da prática 

democrática, a democracia depende para sua legitimação do bom andamento da crítica 



de opiniões diversas de todos os setores da sociedade. Isso a devolução da escola Ser 

Feliz não possibilitou. 

De forma contraditória ao entendimento da devolução como um espaço para 

fortalecer práticas democráticas, na Escola Ser Feliz a devolução dos resultados da 

pesquisa se constituiu mais como um evento político-partidário do que a discussão e 

tomada de decisões sobre as questões pertinentes levantadas pela pesquisa. Os atores 

sociais locais ficaram numa posição de receptores das mensagens, na medida em que 

não foi propiciado um diálogo entre os participantes e os que apresentavam as 

propostas. Ao lado disso, percebemos uma incipiente participação dos pais como 

interlocutores, embora tenha havido uma intensa participação dos alunos nas 

apresentações. Os alunos, professores e pais demonstravam uma alegria muito grande, 

um brilho no olhar, um envolvimento e uma relação prazerosa com a escola. Havia 

também uma forte integração dos professores com a comunidade. 

 

5.1.3.2 A DEVOLUÇÃO NA ESCOLA NOSSO ORGULHO 

 

A devolução que observamos na Escola Nosso Orgulho, no dia 12 de junho de 

2006, foi relativa à Ficha Pedagógica “Resgatando a cultura e revivendo a história”. 

Estiveram presentes à reunião professores da educação do campo, professores das 

escolas urbanas, alunos, pais, pessoas da comunidade, Prefeito, Gestores e Técnicos da 

Secretaria de Educação, Coordenadora e vice-coordenadora  da  educação do campo, 

representantes do SERTA, Presidente da Associação dos moradores, entre outros. 

O evento teve início com uma aluna fazendo a abertura e explanando sobre a 

Proposta da PEADS e a ficha pedagógica em estudo. Em seguida, outra aluna fez uma 

apresentação sobre cultura e, depois, junto com uma terceira aluna, colocaram os dados 

da pesquisa através de gráficos, inclusive, analisando, de forma apropriada, os 

percentuais relativos ao conhecimento das pessoas da comunidade sobre a cultura local. 

Posteriormente, um grupo de alunas da 3ª e 4ª séries apresentou paródias produzidas por 

elas em sala de aula, literatura de cordel com a origem da comunidade e  o Hino da 

Comunidade, elaborado por uma aluna, a qual tomou como referência o Hino de Lagoa 

do Itaenga. Nesse momento, as alunas ressaltaram a importância da escola para o 

município “como uma escola modelo” e também fizeram uma homenagem às 

professoras e à “comunidade que ajudou nas pesquisas”. Foram bastante aplaudidas. 



Houve uma apresentação de uma peça teatral pelos alunos da 3ª e 4ª séries. Esta 

peça procurou problematizar a realidade do meio rural. Foi uma peça dividida em cinco 

atos: a situação do cidadão no meio rural; a luta por um pedaço de terra; a migração 

para a cidade na esperança por uma vida melhor e a descoberta da selva que, “quando é 

de pedra, ela é bem mais perigosa”(observação realizada em 12/06/2006).  

Mediante as questões apresentadas, tais como a falta de serviços básicos na 

comunidade, foram discutidas as possibilidades de encaminhamento, através da 

Associação dos Moradores. Foi colocada também a importância da união entre as 

pessoas para se conseguir atenuar os problemas locais. Em nenhum momento foram 

discutidas com os participantes as causas dessa problemática. Ao contrário, ficou 

visível, na finalização da peça, que os problemas existentes na comunidade têm relação 

com a falta de vontade de trabalhar e da acomodação das pessoas, conforme 

demonstram fragmentos da apresentação:  

Aluna: Que bom, finalmente podemos sonhar com um mundo 
melhor. 
Aluno: Maria, uma andorinha só não faz verão; as pessoas têm que se 
unir para conseguir o que quer. 
Professora: Esta encenação encerra neste Ato. Pessimismo e 
realidade são coisas distintas. O primeiro deplora a alma e faz o 
homem viver sem esperanças. Quanto ao segundo, é um espelho que 
temos à nossa frente e, como todo espelho, retrata uma imagem que 
pode ser mudada. 
Alunos: Muda Brasil! 
Aluna: Realidade brasileira onde temos uma terra rica e produtiva e 
as pessoas, ficam esperando as coisas caírem do céu. Nós temos que 
trabalhar e…Vamos lutar pelo nosso desenvolvimento humano e 
sustentável. “Educação do campo é direito nosso”…( palmas). 

 

Apreende-se dessa encenação que, ao mesmo tempo em que coloca a educação 

do campo como direito, centraliza a responsabilidade dos problemas sociais nas 

pessoas. Isso demonstra o desvio quanto ao foco das verdadeiras causas dos problemas 

sociais, que é a ausência de políticas públicas que assegurem à população serviços 

públicos como seu direito e dever do Estado.  

Em seqüência à peça, uma aluna se dirigiu aos presentes e solicitou de algumas 

pessoas que fossem colocadas impressões sobre a PEADS e a educação do campo. Na 

fala da Coordenadora de educação do campo, percebe-se um forte posicionamento em 

relação à influência da PEADS no desenvolvimento e na educação, hoje, no Sítio onde 

fica localizada a Escola Nosso Orgulho. Percebe-se que a coordenadora atribui à 

PEADS “um poder salvacionista”, e o que ela coloca e a forma como explicita para os 



participantes demonstra uma ausência de diálogo. Ao contrário, há um monólogo em 

que os participantes são levados a concordarem com as afirmações da Coordenadora: 

Coordenadora: a gente, hoje, da educação do campo, a gente pode 
estar vendo que a filosofia da PEADS é que vem contribuindo para a 
evolução do nosso desenvolvimento, porque, se a gente for analisar, 
antes nós tínhamos a zona rural, não é verdade? E, hoje, nós temos 
uma educação do campo. Então, qual é a diferença que a gente pode 
estabelecer, hoje, entre uma zona rural e entre uma educação do 
campo? Nós podemos entender que zona rural é aquela educação 
onde o professor ia, apenas, dar e iria levar o seu conhecimento para 
o aluno não é verdade? E pergunta ao público: era ou não?  
O público responde: Era.  
Coordenadora: Mas, hoje, na educação do campo, vocês são 
testemunhas que a nossa realidade, hoje, é bem diferente. Hoje, nós 
temos a comunidade para construir conhecimento junto com ela. 
Então, a professora não vai colocar só o seu conhecimento. Nós 
vamos ter o conhecimento do pai, nós vamos ter o conhecimento que 
o aluno tem para ajudar, nós vamos construir saberes, um saber que 
não será apenas o professor, um saber que não se encerra apenas na 
comunidade, mas é um saber que vai fazer com que a gente construa 
juntos. Então eu posso resumir a filosofia da PEADS nisso: é a gente 
construir uma aprendizagem significativa com toda a comunidade.  
Então, hoje, a escola não trabalha mais sozinha, ela trabalha em 
parceria também com a comunidade. E esse hoje é o nosso grande 
diferencial. É uma educação do campo que está sendo, realmente, 
significativa para aqueles que estão no campo. E é assim, é a gente 
pensando no local, é a gente pensando o município, que realmente a 
gente pode mudar o Brasil. A gente não pode esperar que o Brasil 
mude de cima para baixo. Educação do campo no município de 
Lagoa do Itaenga realmente está fazendo a diferença, porque nós 
estamos acreditando em professores, estamos acreditando em uma 
comunidade que pode contribuir bastante para uma educação do 
campo, realmente que faça a diferença (palmas) 
 

Neste mesmo sentido de alusão à PEADS como uma metodologia salvacionista 

encontra-se  o posicionamento do Diretor de Ensino da Secretaria de Educação de 

Lagoa do Itaenga. Na fala, ele ressalta que a organização da comunidade e o trabalho da 

escola são resultados da PEADS e da parceria com o SERTA, o qual tem “um forte 

papel na estruturação da educação do campo na comunidade”. Porém, ao lado disso, ele 

coloca também a importância de ter um gestor que apóie a Proposta: 

Claro, que tudo isso é fruto da estrutura que a gente tem que a 
Secretaria de Educação vem montando em parceria com a Prefeitura de 
Lagoa do Itaenga, o envolvimento com o SERTA. Então, a partir da 
gestão do prefeito, foi implantada a PEADS, esse programa, essa 
Proposta de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que 
desenvolveu, que mostrou essa consciência. Então, hoje, não é só a 
comunidade que está de parabéns, mas eu acho que é a Prefeitura, a 
Secretaria de Educação, o SERTA, todo mundo que, de uma certa 
forma...Vocês que fazem a comunidade que deram uma parcela de 



contribuição para que aqui  tivesse essa bela apresentação. E a gente só 
tem que agradecer (palmas).  

 

O SERTA, na pessoa de um dos seus formadores (F4), fez uma intervenção 

procurando ressaltar os resultados positivos que a PEADS vem apresentando no 

município e colocou que ela é uma proposta de todos e não apenas do SERTA: “a 

proposta (…) é  propriedade de cada educador, de cada merendeira, de cada agricultor, 

de cada pessoa da comunidade que está fazendo acontecer esta proposta”. Ao lado 

disso, explicita que a proposta só apresentou esses resultados porque o município 

acreditou e trabalhou no sentido de viabilizá-la, porque em outros municípios em que 

não houve interesse da população, nem dos gestores, a PEADS não deu certo. Para ele, 

“Lagoa do Itaenga vem fazendo jus ao seu Hino: ‘é o orgulho da Mata Norte’, pelo 

trabalho que vem sendo desenvolvido”. 

Fica demonstrado no depoimento do representante do SERTA que há um esforço 

no sentido de demonstrar que a PEADS é uma proposta de todos e que necessita do 

envolvimento de todas as instâncias no sentido de se sentirem parte do processo. Porém, 

o que se observou na realidade empírica é que, de fato, a PEADS não vem sendo 

considerada pelos atores sociais locais como uma proposta deles. Quando a sociedade 

civil assume, juntamente com o Estado, uma proposta, haverá condições mais efetivas 

de controle público sobre as políticas públicas, o que poderá contribuir para alterar as 

práticas administrativas e pedagógicas, e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade 

educacional (SPÓSITO, 2005). 

O Prefeito fez uma intervenção, demonstrando bastante satisfação com o 

trabalho de educação que vem sendo desenvolvido no município e na Escola Nosso 

Orgulho. Para ele, Lagoa do Itaenga “vem crescendo com qualidade de vida graças à 

educação, pois as pessoas estão se capacitando melhor e vão ser melhores cidadãos. 

Vamos ter em Lagoa do Itaenga uma juventude melhor qualificada”. O Prefeito 

reconhece o trabalho do SERTA, dos formadores, dos professores na educação do 

campo, através da PEADS, em Lagoa do Itaenga, e coloca que a parceria com o 

SERTA, outras ONGs, Governo Federal e Estadual e a participação da comunidade na 

escola é muito importante para a educação continuar a se desenvolver no município. 

Esse reconhecimento demonstra que o município, na medida em que não possui uma 

proposta de política pública para a educação, aceita a PEADS como a proposta do 

município para  educação do campo, porém a referência a ela continua sendo a Proposta 

do SERTA. No que se refere à participação dos atores sociais locais, apreende-se que 



ainda está distante de uma participação democrática, em que haja de fato uma 

participação coletiva nas decisões em relação às ações educacionais no município. 

A devolução na Escola Nosso Orgulho se constituiu, de forma similar à Escola 

Ser Feliz, como um momento político-partidário com divulgação das ações realizadas 

pelo Prefeito: 

A Prefeitura procura ajudar naquilo que pode, aí eu tenho feito como 
Prefeito o que posso, e às vezes até o que não posso, mas para o bem do 
município. Então, a gente manda os tratores junto com a associação, 
manda a semente, dá todo apoio, dá máquina para consertar as estradas, 
para apoiar melhor e facilitar a integração da zona rural com a zona 
urbana, e também a gente vem trabalhando muito a questão da água, 
porque no nosso município tem energia em 99% das residências; há dez 
anos que já tem isso. Se tem hoje em Lagoa do Itaenga cinco (5) casas 
sem energia na zona rural,  este mês ou o mês de julho estaremos 
botando o restante e vamos ter  100% da zona rural com energia. É um 
dos primeiros municípios do nordeste com 70% mais ou menos com 
água em todas as residências. 70% dá mais ou menos 1000 residências 
e 700 já têm água. Estamos botando água na zona rural daqui pra sexta-
feira e vamos entregar essa semana quase 40 casas, que vão receber 
funcionários que trabalham na Secretaria de Agricultura. Isso é 
investindo na infra-estrutura das casas. Eu até fui lá quinta-feira 
passada, e dando uma melhor qualidade de vida para as pessoas que 
moram na zona rural. Tem energia, que é mais barata, até; tem água, 
que não paga nada, porque no município a água corre dos poços 
artesianos; tem alguma estrada, tem escola, tem posto de saúde e tem 
uma toyota do município, que, às vezes, passa por aqui, na maioria das 
vezes à noite, para a questão da segurança. Então, o problema do 
município de Lagoa do Itaenga na zona rural eu não tenho dúvida de 
que é praticamente muito melhor de que na zona urbana, porque o 
município tem dado uma assistência muito grande para dar uma boa 
qualidade de vida.  

 

Embora haja um posicionamento dos gestores de educação de Lagoa do Itaenga 

e de Formadores do SERTA sobre a importância da participação da população, o que se 

observou na devolução é que esta se constituiu em uma “pseudoparticipação” 

(PATEMAN, 1992), tendo em vista que, praticamente, não houve  intervenção dos pais 

e de outros atores sociais locais em relação aos resultados da pesquisa e a outras 

questões colocadas. As informações foram repassadas sem questionamentos públicos. 

Entretanto, pela presença das pessoas até o final da reunião e, através de conversas 

estabelecidas em pequenos grupos, percebemos um certo envolvimento da comunidade 

com a escola. Os alunos mostravam muita habilidade na condução da Reunião, com 

desinibição e criatividade nas apresentações realizadas. Liam com desenvoltura, e 

interpretavam com bastante propriedade, como no caso da apresentação dos gráficos 

estatísticos.  Constatamos uma relação prazerosa com a escola e uma auto-estima 



elevada: as crianças e seus familiares tinham uma aparência muito boa, de muita alegria, 

“procuraram vestir a sua melhor roupa”, o que, segundo uma professora, isso acontece 

sempre que há uma festa na escola.  

      Pelo que constatamos na observação que fizemos das devoluções das Escolas Ser 

Feliz e Escola Nosso Orgulho, estas não se concretizaram como um processo de 

prestação de contas à população dos resultados da pesquisa, no sentido de propiciar um 

diálogo e discussão para que as decisões fossem tomadas coletivamente pelos atores 

sociais componentes do processo: alunos, professores, pais, comunidade, gestores e  

representantes do SERTA. O que ficou explicitado é que foi um evento de cunho mais 

político-partidário de legitimação do poder local.  

 

5.1.4 A AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é a quarta etapa da metodologia da educação do campo – a PEADS 

–, utilizada em Lagoa do Itaenga. Como não foi possível realizar uma observação dessa 

etapa, as apreensões aqui sistematizadas são fruto das entrevistas realizadas e leituras de 

documentos. Segundo esses instrumentos, é uma etapa em que são avaliados os 

processos, os conteúdos construídos e assimilados, as habilidades desenvolvidas/ou 

exercitadas (participação, interesse, solidariedade, respeito etc), os sujeitos que 

participaram do processo e os resultados alcançados. Cada ator avalia o seu 

envolvimento e aprendizado e também avalia os demais. O educando avalia a sua 

participação, a das famílias e a do educador; o educador, a mesma coisa, e as famílias 

também. Para uma professora de Lagoa do Itaenga, da Escola Ser Feliz, a avaliação não 

é uma etapa estanque, e ocorre nas outras etapas também. Ela vem acontecendo de 

forma contínua. São utilizados encontros, diálogos e reuniões para serem discutidas as 

questões e “procedidos os encaminhamentos no sentido de melhorar a comunidade”. 

Na entrevista com uma professora da Escola Ser Feliz, ela expressa como vem 

sendo realizada a avaliação: 

A avaliação é contínua. A gente avalia todo o processo. É processual 
porque a gente avalia toda a questão. E um fato mais interessante é que 
a avaliação (…) não se dá somente no aluno. (…) é uma avaliação 
constante que se dá com todo mundo e em todos os processos. Mas a 
PEADS, a gente avalia o aluno, avalia o pai, avalia o professor e avalia 
também a comunidade. Então, o aluno não recebe uma nota só pelo que 
ele sabe, isso não. Ele vai ter uma avaliação contínua, processual, com 
todos que participam do momento: comunidade, alunos, professor e 
pais. 



 

Segundo o documento sobre Princípios e Fundamentos da PEADS (2003, 

p.121), a aplicação da metodologia possibilita um processo de construção de 

conhecimentos, de troca de saberes, de interação entre diversos sujeitos sociais. 

Entretanto, preconiza que nesse processo é fundamental a utilização de procedimentos 

normativos:  

A PEADS, uma vez aplicada, deslancha um processo de construção 
coletiva e individual de conhecimento, de troca de saberes, de interação 
entre diferentes sujeitos sociais. Todos esses atores vão precisar, para 
continuar crescendo, usar avaliação, planejamento, diagnóstico, 
pesquisa, análise. A organização de qualquer comunidade supõe o uso 
desses instrumentos. A escola exerce o papel de produtora desses 
instrumentos, não só para os alunos, como também para os demais 
atores sociais envolvidos. Quanto mais domínio de ferramentas e 
instrumentos, mais aptos estarão os atores sociais para agir.  

 

Percebe-se uma contradição no que está contido na citação anterior, quando, ao 

mesmo tempo em que preconiza a importância de o trabalho com a PEADS ser uma 

construção coletiva e interativa, embora não ressalte a participação nas decisões, 

demonstra um reforço ao domínio de instrumentos normativos, assemelhando-se a uma 

feição tecnoburocrática de planejamento e, portanto, de uma perspectiva  hegemônica 

de democracia.       

 

 

 

 

5.2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM 

LAGOA DO ITAENGA VEM POSSIBILITANDO A SUA 

DEMOCRATIZAÇÃO? 

 

Neste item situamos a construção da Proposta de educação do campo em Lagoa 

do Itaenga, buscando compreender até que ponto essa construção possibilitou um 

processo de democratização da educação. Neste sentido, apresentamos as resistências à 

Proposta e como essas resistências foram sendo dirimidas, na medida em que esta foi 

sendo construída “de forma participativa” e com um maior entendimento dos gestores, 

professores e pais sobre a mesma. 



Em seqüência, analisamos a democratização da educação do campo em Lagoa 

do Itaenga, entendendo-a em um sentido ampliado, como a democratização do acesso e 

a garantia da permanência, a democratização da gestão e a melhoria da qualidade da 

educação e da qualidade de vida da população em todos os espaços: administrativos e 

pedagógicos. Para isso foram sistematizados e analisados os dados das entrevistas, 

relatos, depoimentos, observações, e compilados os dados estatísticos. 

 

5.2.1 DAS RESISTÊNCIAS À ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A proposta de educação do campo, ao ser implantada em Lagoa do Itaenga, em 

2002, encontrou uma resistência muito grande por parte de alguns professores e pais. 

No caso dos professores, a partir de entrevista realizada com a ex-secretária de 

Educação, constatamos que  essa resistência ocorreu pelo fato de eles “não entenderem 

a proposta”, por ser uma coisa nova e, ao lado disso, “acharem muito trabalhosa”. As 

atividades desempenhadas pelos professores se pautavam em um planejamento 

normativo, o qual não possibilitava inovações, pois “era muito restrito” e, como a 

proposta se pauta em pesquisa, “suscita o professor a modificar a sua prática, além de 

estimular a comunidade a participar das atividades da escola”. Isso era uma mudança 

considerável. Então o professor afirmava “que não queria, não sabia, não estava 

entendendo”, segundo  a ex-Secretária de Educação de Lagoa do Itaenga. 

Neste mesmo sentido, encontramos o depoimento da Coordenadora de Educação 

do Campo do município, a qual expressa a dificuldade de se implantar uma proposta 

nova em escolas que não tinham um Projeto e uma metodologia específica para a 

educação do campo, o que é reforçado pela fala da ex-coordenadora de educação do 

campo, ao colocar que a rejeição acontece porque “toda mudança se constitui em um 

desafio para quem vem trabalhando sempre de uma mesma forma”.  

A PEADS é introduzida em Lagoa do Itaenga, a partir de uma experiência 

vivenciada em outro município, o de Vicência, o qual assumiu um papel fundamental na 

primeira formação com os professores desse município. Pelo que foi colocado na fala da 

Coordenadora de Educação do Campo, houve uma certa desconfiança dos gestores e 

professores de Lagoa do Itaenga em relação à efetividade da Proposta, o que trouxe 

dificuldades. Ao lado disso, a predominância de uma visão normativa do planejamento 

nos professores e gestores, em que as ações são realizadas conforme o que está previsto, 

gerou uma impaciência por parte desses, conforme se observa na fala seguinte: 



                                           Na primeira formação a gente teve muito contato com o pessoal de 
Vicência (…), que lá a metodologia já tinha sido implantada e estava 
dando certo; e a gente ficava naquela dúvida: eu estou achando que 
isso é conversa demais (…), eu estou achando que isso não vai dar 
certo no nosso município ou que estão enfeitando demais, e que pra 
gente foi difícil (…): como é que eu vou sair da minha sala de aula 
pra estar fazendo pesquisa? E os conteúdos que eu tenho de trabalhar 
dentro da sala (…), que eu vou ser cobrada no final do ano? E que foi  
um entrave realmente pra gente (…). Como fazer? E, talvez, porque a 
gente queria que tudo acontecesse imediatamente (…), sem levar em 
consideração as etapas. E a gente começou caminhando, começou 
fazendo pesquisa (Coordenadora de Educação do Campo de Lagoa do 
Itaenga).  

 

O depoimento de uma professora da Escola Ser Feliz demonstra a resistência no 

início da implantação da Proposta, o que vem reforçar as colocações dos gestores 

municipais. Para ela, o apoio da coordenação foi fundamental, tanto quanto a interação 

com outros professores para socializarem e esclarecerem as dúvidas: 

Eu estou aqui na escola desde 2002, há quatro (4) anos, e os quatro (4) 
anos na PEADS. A PEADS, no início, foi uma surpresa, causou muito 
espanto, muito rebuliço em mim, como professora, como profissional, e 
porque o que é novo espanta, tudo que é novo espanta. Eu não sabia, 
assim, como fazer, como trabalhar, mas tinha o apoio da coordenação e 
a união entre nós, professoras. Dúvidas que uma tinha tirava com a 
outra; sugestões que uma tinha, dava para outra. 

 

No que diz respeito aos pais, as resistências ocorreram pelo “medo demonstrado 

pelas famílias do governo tomar as suas terras”, porque a primeira pesquisa realizada na 

área rural de Lagoa do Itaenga foi sobre o censo populacional, em que se perguntava 

quantos hectares de terra a família possuía, qual a produção e a quantidade produzida. 

Segundo entrevista com uma Professora da Escola Ser Feliz, as resistências se 

apresentavam da seguinte forma: 

                                       Muitos pais se negavam a nos atender, a atender o aluno na hora da 
pesquisa, muitos batiam a porta, colocavam que, agora, o Governo 
queria tomar terra, porque a primeira pesquisa que a gente fez foi sobre 
o censo populacional. Aí perguntava a questão de terra, quantos 
hectares tinham. Aí ficaram com medo de responder, pensando que o 
governo ia tomar. E que ficavam dizendo também que a escola agora 
estava dando uma de enxerida, querendo saber qual a produção que o 
pai tem. Então, esse medo todo foi entrave para o Projeto. Não foi fácil.  

 

A resistência dos pais também ocorria pelo questionamento dos mesmos em 

relação aos transtornos que a nova metodologia estava provocando e questionavam a 

forma de aprendizagem:  



                                       Então (…) inicialmente, eu percebi uma certa rejeição; pais também 
achavam que aquilo não era aprender, não era aprendizagem: os 
meninos estarem lidando com horta, por exemplo. Achavam difícil, 
porque os meninos chegavam sujos em casa. Aí eu me lembro que 
houve uma reunião com os pais e a mãe falou assim: olhe, 
coordenadora, meu filho está chegando muito sujo em casa e quando 
ele chegar sem farda na escola é porque eu não tive condições de 
buscar água para lavar, e eu nunca vi escola desse jeito. Menino se é 
pra trabalhar na enxada, trabalha em casa, não precisa ir para a escola. 
Então, eu conversei com ela, comecei sensibilizando ela e convidei os 
pais para virem ajudar. Daí, por coincidência, ela veio ajudar a gente a 
fazer a horta. Então eu disse: puxa, então a gente plantou alguma 
sementinha no coração dela. E depois ela buscou. Realmente teve um 
grupo de pais que ficou colaborando com a horta na escola (depoimento 
da ex-Coordenadora de Educação do Campo) 

 

Uma professora da Escola Nosso Orgulho fala também das dificuldades 

encontradas no início, em relação à resistência dos pais, para a implantação da proposta, 

principalmente porque   eles não acreditavam que a Proposta garantisse uma formação 

para seus filhos dentro da cultura  letrada: 

Quanto à PEADS, de verdade, não foi fácil assim não (…). Agora, 
nessa nossa escola, não foi fácil, porque, quando os pais mandavam 
seus filhos para a escola, diziam: ‘meu filho, vai para a escola 
(aqueles que têm uma maior compreensão) para estudar para ser um 
professor’. Às vezes dizem assim: ‘doutor... que um filho de um 
agricultor, eu acho  que  é muito difícil chegar a ser doutor, mas pode 
até chegar, né? Mas que a dificuldade é grande’.  

                          

Com o desenvolvimento da PEADS, os professores e os pais foram aceitando 

mais o que a mesma demandava. Isso ocorreu na medida em que a gestão implantou a 

formação continuada e todo professor passava pelo processo de formação, como 

também porque a proposta começou a “funcionar na prática”, demonstrando, assim, que 

é na prática que uma proposta vai se materializando, vai se construindo de fato. Então, 

ocorrendo em paralelo formação e proposta, e funcionando na prática, os professores 

começaram a compreender melhor a proposta e também “o processo de construção 

democrática que ela permite lev[ou] esses professores a ficarem mais participativos. 

Teve professor que foi até para Brasília para fazer parte lá da sistematização da 

educação do campo” ( ex-Secretária de Educação do município). 

A aceitação da Proposta, a partir da formação continuada, foi uma questão 

percebida também pela Diretora de Gestão Educacional do município. Através da 

formação “está sendo mudada a cultura dos professores”. Antes, eles eram muito 

resistentes quanto ao planejamento e a buscarem informações, e, hoje, o planejamento é 



realizado em horário oposto ao horário de trabalho dos professores, e eles têm aceitado 

sem resistências: 

E o que eu achei interessante foi que a gente percebe (…) que a 
resistência dos professores hoje já está sendo quebrada, porque já 
escutei depoimentos de professores que dizem que cresceu muito nos 
planejamentos porque ele  agora está vendo que precisa realmente 
estudar. E a gente sabe que o professor precisa parar para estudar, 
mesmo sem tempo, mas ele tem que se organizar, fazer um plano de 
vida que ele encaixe aquele tempinho ali para se planejar (…). E é outra 
visão. Hoje, eu percebo assim uma nova visão na cultura dos 
professores da zona rural. Eu acho que hoje o mundo moderno, que 
exige (…) realmente que a pessoa vá  em busca de conhecimento, está 
fazendo com que o nosso professorado, apesar de  a gente ser  um 
município aqui  muito pequeno, mas é um nível (…) que já  realmente 
agrada muito (…),  e  cada vez mais eles estão buscando (…), até 
mesmo pela própria necessidade. 

 

Segundo a Coordenadora de Educação do Campo, nas devoluções, hoje fica 

visível a aceitação dos pais da proposta. Essa aceitação é percebida quando tomam 

conhecimento de que as ações que foram sugeridas por eles podem ser, realmente, 

efetivadas na sua  comunidade : 

E, a partir do momento que o pai vê que a comunidade vê que aquelas 
ações que eles pensaram estão sendo realmente, de fato, concretizadas, 
isso vai dar mais força para a comunidade lutar cada vez mais, e ver 
que a metodologia é importante (…), porque está vendo de fato a ação 
acontecer. A gente trabalha em parceria com a Secretaria de 
Agricultura e outras secretarias. 

 

Em uma entrevista com a ex-Coordenadora de Educação do Campo, foi 

colocado que, através do depoimento de um pai, fica evidenciada a mudança em relação 

à concepção de “ser do campo”, a partir da PEADS, e assim é possível compreender 

mais e aceitar essa Proposta: 

 Ele dizia assim que, antes, os filhos deles tinham vergonha de 
trabalhar com ele no roçado (…), que depois que a gente 
começou a trabalhar com eles, a PEADS, eles passaram a ir 
sem constrangimento. E, assim, assumiram a postura de que 
eram agricultores. Eu achei (…) o depoimento dele muito legal 
e até ele exaltou o fato de a gente estar trabalhando na escola, 
com a realidade deles. Eles terem a auto-estima, levantar a 
auto-estima deles dentro do que estavam fazendo. Assim, eu 
realmente vivenciei momentos muito bacanas, momentos de 
aprendizagens, mesmo.  

          

Pelos depoimentos colocados, depreende-se que o processo democrático na 

implantação de uma proposta educacional requer primeiramente que os principais atores 



sociais tenham acesso às informações e participem da  sua construção e das decisões. 

No caso de Lagoa de Itaenga, no início de implantação da PEADS, com esses atores 

sociais não se sentiram inseridos no processo, apresentaram resistências que foram 

sendo atenuadas a partir da compreensão e envolvimento na Proposta. 

 

5. 2.2 HÁ DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E GARANTIA DE PERMANÊNCIA? 

 

A democratização do acesso e a garantia de permanência apontam para que a 

educação do campo seja tratada como direito a uma escola pública de qualidade. Assim 

sendo, busca-se superar a dicotomia entre quantidade e qualidade, ou seja, a ampliação 

do acesso é importante, mas é fundamental assegurar a permanência na escola. Em 

Lagoa do Itaenga, nas escolas rurais, esse processo de democratização vem ocorrendo, 

na medida em que se dá a ampliação do acesso e está sendo garantida a permanência 

dos alunos, motivadas  pela ampliação do contingente de alunos no ensino fundamental 

com a implantação da política do FUNDEF nos municípios, mas, principalmente, na 

área rural de Lagoa do Itaenga, com a implantação de uma metodologia que provocou 

um movimento da escola e da comunidade na construção de uma  educação do campo 

com mais qualidade.  

No município são disponibilizadas vagas para todas as crianças que querem 

estudar, segundo dizem os gestores. Na entrevista com uma professora da Escola Ser 

Feliz, é confirmado o depoimento dos gestores: “A escola tem livre acesso. Não tem 

nenhum aluno que deixou de estudar por falta de vaga. A hora que chegar, tem”. Sobre 

essa questão do acesso à escola, um pai de aluno, ao ser entrevistado, faz uma 

comparação, mostrando que, enquanto, hoje, todos os alunos que procuram a escola 

encontram vagas, antigamente era um número limitado de vagas, as quais eram logo 

preenchidas, o que impossibilitava o estudo para as demais crianças que estavam fora da 

escola. Esse contingente “tinha que esperar o ano seguinte” para disputar uma vaga na 

escola.  

De acordo com a Secretária de Educação de Lagoa do Itaenga, está havendo um 

retorno à escola dos pais de alunos que tinham deixado de estudar e de pessoas 

analfabetas para o Programa EJA. Essa retomada dos estudos ocorreu pelo fato de, na 

primeira etapa da metodologia da PEADS – a pesquisa com a comunidade –, serem 

identificadas pessoas nessa situação. Ao lado disso, o trabalho estimulou os próprios 

pais a procurarem estudar, na medida em que se promoveu um maior envolvimento da 



família com a escola e se  mostrou a  necessidade de acompanharem as atividades dos 

filhos nas tarefas escolares. Isso levou a escola a atender a esse grupo, de acordo com a 

fala da Secretária de Educação: 

Então, por que não olhar para essa pessoa de uma forma com respeito, 
ver nele um cidadão digno, respeitável, que acordou para a vida, 
acordou um pouquinho tarde, não seguiu as linhas legais, naturais, 
vamos dizer assim, mas que ele resolveu melhorar, melhorar a sua 
comunicação, seus conhecimentos? Então, eu acho que a gente tem que 
olhar para essa pessoa com muito respeito e acreditar nela, acreditar 
que ela é uma pessoa capaz. 

 

Para uma professora da Escola Ser Feliz, o acesso à escola por pais de alunos e 

outras pessoas da comunidade demonstra que o trabalho está surtindo efeitos. Isso é 

percebido quando alunos não querem deixar a escola e pela determinação dos pais em  

voltar a estudar. 

A gente está encontrando alunos de 4ª série que não querem sair da 4ª 
série querem continuar na 4ª série, para continuar trabalhando a 
Proposta da PEADS, a metodologia da PEADS. Então por que é que 
acontece? Porque ele sabe que vai sair daqui, vai para uma escola que 
não trabalha a metodologia do PEADS, então ele não quer, ele quer 
permanecer na 4ª série. Então, no momento em que a gente tiver de 5ª 
a 8ª série aqui, a gente vai estar é melhorando e dando continuidade 
àquilo que começou com eles. Porque se ele sai para a cidade e lá não 
tem, parou ali.  Outra coisa também que a escola está fazendo para 
melhoria da comunidade é abrir turma de 5ª a 8ª série - 2ª fase da 
EJA, para os pais, para os pais aqui na escola, à noite, porque a gente 
já fez um levantamento. Graças a Deus é um número pequeno de pais 
que têm de 4ª série abaixo; é muito pequeno o número. Mas, de 5ª 
série que estavam na 4ª série, precisa estudar de 5ª a 8ª e querem 
estudar, dá para  formar quase duas (2) turmas. 

 

No que se refere à permanência, há uma redução da taxa de evasão escolar no 

Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries, na zona rural, declinando de 5,2%, em 2001, para 

1,2%, em 2006. Ao se verificar essa taxa de evasão escolar, em 2006, no Ensino 

fundamental de 1ª a 4ª série na zona urbana do município, percebe-se que ela é mais 

elevada do que na Zona Rural: 4,8%. Em entrevista realizada com o Presidente do 

Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Lagoa do Itaenga, ele coloca que a 

evasão escolar na zona rural é diferenciada da zona urbana porque “o aluno tem um 

ensino ‘sem decoreba’; o processo educativo ocorre em outros espaços da escola, além 

da sala de aula, com a participação do aluno e este tem prazer de ir para a escola do 

campo”. 

É um diferencial muito grande da zona rural para a  zona urbana onde 
eles têm sempre ido porque eles estão construindo aquilo que eles 



gostam de fazer, enquanto os da zona urbana, infelizmente, alguns 
professores estão trabalhando só o decorar. Muitas vezes, o aluno 
vem para zona urbana e está na zona rural, passou 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, 
e antigamente eles estavam vindo pra zona urbana e ao chegar aqui  
eles estavam vendo a diferença que existia e não tinha o prazer de 
continuar aqui na zona urbana . Por conseqüência de quê? Por 
conseqüência de que eles estavam trabalhando na escola da zona 
urbana apenas a decoreba (…). Só a escrita, só em sala de aula. 
Passaria aquelas quatro (4) ou quatro (4)horas e meia dentro de sala 
de aula e dali iam  sair para outro âmbito, para poder visitar, para 
poder construir, para poder voltar, para poder reformular aquela 
situação, enquanto eles passaram quatro anos trabalhando esta 
metodologia dentro da zona rural. Então é essa diferença que dá para 
a gente observar. Eles têm prazer de ir ou com chuva ou com sol, mas 
eles têm prazer de ir para a escola. A gente vê que a freqüência é bem 
mais freqüente em relação à Zona urbana. 

 

Nesta mesma direção percebe-se o relato da Coordenadora da Educação do 

Campo sobre a apreensão de alunos de 5ª a 8ª série da zona urbana que estudaram de 1ª 

a 4ª série na zona rural: 

(…) um grupo de ex-alunos de 5ª a 8ª séries (…) se colocavam 
realmente de uma forma que nos deixava emocionada. E o aluno falava 
que na zona urbana ele sentia uma diferença muito grande, porque o 
professor não estimulava da mesma forma que os professores da zona 
rural estimulavam. A questão de atividades por exemplo, ela colocava 
que era muito chato o professor da 5ª série estar lá escrevendo e o aluno 
só  copiando. Não pergunta o que é que a gente acha (isso a menina 
falando lá no Campo da sementeira em um Encontro de ex-alunos), não 
pergunta o que é que a gente acha, não faz pesquisa, não conhece a 
nossa realidade, só manda a gente escrever e pronto. Então, a gente 
percebe até nos dizeres dos próprios alunos (…) a questão da 
diferenciação. 

 

No caso da Escola Ser Feliz, na comunidade em que se insere, observou-se que 

há um envolvimento muito grande das crianças nas  atividades realizadas. São muitas 

produções: elas recontam e interpretam as histórias infantis, com  desenhos ilustrativos, 

e colocam em um mural denominado “cantinho de leitura”. Isso leva a que haja uma 

relação prazerosa e de muita aceitação da escola. Segundo depoimento de um pai, hoje, 

as crianças choram querendo vir à escola, e, “antigamente, meus filhos choravam para 

não vir à escola”:  

(…) no dia que não vêm eles ficam aperreados porque não vieram à 
escola, (…). Então, alguma coisa tem na sala de aula, alguma coisa 
importante que agrada a ele, que faz com que é melhor ele estar na sala 
de aula do que ficar em casa É, isso é muito bom para o pai, para a mãe, 
porque o menino, na hora que tiver na escola, ele não está  aperreando 
eles. 

 



A importância dessa escola para a comunidade fez com que pais e alunos 

reivindicassem, em três (3) devoluções, a implantação da 5ª série. Já era uma meta da 

Secretaria de Educação e se tornou uma exigência da comunidade, a qual começou a ter 

“um olhar mais crítico, e, com a parceria, foi fortalecido o desejo”, expressa a 

Coordenadora de Educação do Campo. 

O incentivo à permanência na escola também tem ocorrido porque a Proposta de 

Educação do Campo vem possibilitando o reconhecimento da diferença, conforme 

destaca uma professora da Escola Ser Feliz, ao expressar que a educação do campo deve 

ser uma educação diferenciada,  porque “zona rural e zona urbana têm as suas 

diferenças” 

Então (…) por que não trabalhar as diferenças de cada um? Porque os 
meninos (…) não se sentem bem. Nós… eu mesma sou do campo… 
quando eu ia para o colégio, quando chegava no colégio que o povo 
dizia: ‘Tu  viesse de onde? Tu  és do sítio?’ (…) ele ficava de lado e a  
gente se via sem potencialidade nenhuma, era só o pessoal da cidade 
que tinha capacidade, que era capaz de fazer alguma coisa e o do sítio 
era sempre desprezado. Não pelos professores, mas (…) pelos próprios 
colegas. E, com essa diferença, agora, que está havendo entre trabalhar 
a realidade do campo, descobrir as competências, as capacidades que o 
aluno do campo tem ficou bem mais fácil de quando você chegar na 
rua; aí você pode se exaltar, e dizer: ‘eu   moro no campo, mas eu tenho 
competência’. Eu não vou mais deixar que o meu colega diga: ‘Tu vem 
da rua? Vige, tu vem do sítio? ? tu moras aonde? Tu moras lá no sítio, 
é?’ Eu gosto, eu acho importante trabalhar essa diferença porque está 
valorizando, está dando valor maior aos homens do sítio, do campo, 
que antes não se viam com valor.  
 

A fala da professora, ao colocar a importância do reconhecimento da educação 

do campo como uma educação específica, diferenciada da escola urbana, como sendo 

uma forma de valorização dos povos do campo, encontra respaldo em Santos (2007, 

p.62-63), sobre “o reconhecimento da diferença”. Porém esse teórico ressalta que esse 

reconhecimento da diferença precisa vir ao lado do “respeito à igualdade”, como sendo 

fundamental para a construção da  “democracia participativa”. E faz uma crítica às 

teorias da modernidade pelo fato de se orientarem apenas pelo princípio da igualdade e 

não pelo princípio do reconhecimento da diferença, e afirma: “é preciso tentar uma 

construção teórica em que as duas estejam presentes, e saber que uma luta pela 

igualdade tem de ser uma luta pelo reconhecimento da diferença, porque o importante 

não é a homogeneização, mas as diferenças iguais.” 

A escola do campo também é considerada como um espaço muito importante 

para os alunos, o que é demonstrado através de uma forte relação de pertencimento, da  



relação afetiva com os professores, pelas produções realizadas, pela pesquisa junto à 

comunidade, na valorização da natureza, na  aprendizagem realizada, na relação com a 

horta, e como forma de ascensão social, conforme foi extraído de relatos escritos de 

nove (9) alunos  da Escola Ser Feliz, dos quais oito (8) estão no anexo G e um (1) 

desses vem transcrito a seguir, como representativo dos demais: 

A escola é importante para todos aprender nós temos horta produzimos 
parodia versos rimados e acróstico nós fazemos pesquisa sobre as 
plantas nós somos alunas que zelamos por nossa Escola. Eu gosto dos 
meus professores eles nos ajudam bastante nós aprendemos sobre as 
plantas. Como cuidar do solo zelar pelos rios durante as aulas nós 
falamos sobre as paisagens sobre o solo e da água nós fazemos texto. 
Eu gosto da Escola porque nos ensina ser alguém na vida  (aluna da 5ª 
série da Escola Ser Feliz). 

 

A Escola Nosso Orgulho é também um espaço do qual os alunos gostam muito. 

Em entrevista realizada com a mãe de uma aluna da 2ª série, ela comparou a escola com 

outra do município de Feira Nova, onde a filha havia estudado, e declarou que na Escola 

Nosso Orgulho “a filha aprendeu do bom e do melhor”. Para ela, a filha gosta tanto da 

escola que sempre quer freqüentá-la no horário alternativo ao das suas aulas, inclusive 

até quando está doente: 

A gente morava em Feira Nova. E nunca aprenderam nada; passaram 
da 1ª série para a 2ª, mas não aprenderam nada, não sabiam nem fazer o 
nome. Aí chegou aqui e aí aprenderam bastante. Já lê, já escreve bem. 
Às vezes, eu estou aqui na casa da minha mãe e minha filha chega: 
‘Mãinha, posso ir para o colégio estudar com as meninas?’ Eu digo: 
‘Vai levar o caderno?’ Ela: Levo. Aí ela sai nas carreiras: ‘obah !!!’. Aí 
vai-se embora… Meus filhos só faltaram uma vez esse ano (…), 
principalmente a minha filha, que se ela tiver doente ela  diz: ‘Mãinha, 
eu vou assim mesmo e se não agüentar eu venho embora’. 
 

Pelo depoimento de uma professora da Escola Nosso Orgulho, o que motiva 

muito os alunos, o que os animam a permanecerem na escola, é a “participação deles 

nas atividades organizadas pelas professoras, por  eles e pelos pais”, e as apresentações 

que eles fazem, como produção e leitura de textos, paródias, acrósticos, dramatizações, 

festival de poesias: “hoje alunos meus da 2ª série produzem textos sobre agricultura, 

história da minha vida e, antes, não era assim”. No festival de poesias, eles vão 

apresentar a história da comunidade, poesias, paródias. Observou-se na escola que as 

crianças produzem muitos trabalhos, pois as paredes estavam repletas  de desenhos, 

versos , músicas, paródias, contos, cartas, poesias ilustradas, constituindo o que eles 

denominaram de “varal de atividades”. 



Para que o aluno permaneça na escola, diz a ex-Secretária de Educação, ele 

precisa acreditar que ali pode se desenvolver e ter o seu nível de escolarização, como 

também  se tornar um cidadão apto para a sociedade, além de valorizado. Questiona o 

Programa Bolsa Escola e coloca que é preciso ter uma escola atrativa e que o professor 

tenha práticas inovadoras: 

     Esse negócio de Bolsa aí, o aluno ir para a escola por conta de uma 
bolsa,  por conta de uma  merenda, eu acho que isso é complemento, ter 
merenda de boa qualidade. Mas eu acho que é quase impossível o aluno 
permanecer em uma escola, mesmo ele tendo Bolsa Escola, se a escola 
não é atrativa, se o professor não tem práticas inovadoras, se o 
professor não está também estimulado enquanto educador. Eu acho 
impossível que ele permaneça, mesmo tendo bolsa. Então, a nossa 
perspectiva é essa: tornar as nossas escolas atrativas para os alunos, que 
seja um espaço realmente [em] que eles se sintam importantes e 
valorizados. 

 

Depoimentos escritos por alunos da Escola Nosso Orgulho demonstram com a 

Escola é importante para eles, pelo aprendizado que ela proporciona, pelas produções, 

pelo envolvimento com pesquisas, pelo desenvolvimento do gosto pelo estudo e a 

possibilidade de ter uma profissão, pela transformação das pessoas, por se tornarem 

pessoas mais participativas, pelo ambiente de carinho e amor que proporciona, pelos 

valores cívicos, pela didática das professoras. Foram sete (7) depoimentos, dos quais 

seis (6) estão no anexo H e um (1) deles é explicitado em seguida, como representativo 

da visão dos alunos sobre a Escola:  

Eu gosto muito da escola porque com ela aprendi muito. A escola tem 
uma maneira diferente de ensinar. O que eu aprendi agradeço a minha 
professora. Eu acho as aulas ótimas adoro cultivar a horta sair com a 
professora fazer pesquisa na comunidade, gosto das produções como 
paródia versos rimados estou me desenvolvendo bastante na leitura 
com as tarefas que a professora passa na aula para no futuro eu possa 
me orgulhar dos meus trabalhos. O estudo é a coisa mais importante na 
minha vida (aluna da 3ª série, com 8 anos). 
 

O que se apreende pelos depoimentos dos alunos é que não há uma preocupação 

dos mesmos em se fixar no campo, trabalhando nas mesmas atividades da maioria dos 

pais, ou seja, na agropecuária, como uma das propostas da PEADS. Eles demonstram 

que gostam do campo, mas objetivam, através dos estudos, “terem um futuro brilhante”, 

“terem uma profissão para poderem ajudar os pais”. 

 
5.2.3 A GESTÃO DA EDUCAÇÃO É DEMOCRÁTICA? 

 



Neste item trataremos da democratização da gestão educacional e da 

democratização da escola, para poder compreender como vem ocorrendo o processo de 

democratização da educação em Lagoa do Itaenga.  

A perspectiva de democracia adotada nesta tese – a democracia participativa – se 

pauta na perspectiva teórica de Santos (2002, p.77). Assim sendo, a análise da 

democratização da Gestão vai além da existência de espaços institucionais 

normalizados, como Conselhos, Fóruns, Comitês etc, para a apreensão dos processos de 

construção democrática que foram sendo constituídos no cotidiano da gestão municipal, 

no que se refere à autonomia, à participação nas decisões dos atores sociais locais, às 

relações de autoridade partilhada, à integração das ações e à intersetorialidade.                  

5.2.3.1 HÁ DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL ? 

 

No discurso dos gestores da educação, no município de Lagoa do Itaenga, a 

“participação” é colocada como um dos elementos centrais. 

Segundo a Coordenadora de Educação do Campo, a participação é importante, 

porque possibilita “integrar escola, aluno, pais e comunidade”, a partir da realidade 

local, a qual é fortemente enfatizada na Proposta de Educação do Campo – a PEADS. 

Para a Coordenadora, a participação, na medida em que “desperta para um olhar mais 

crítico, contribui para o desenvolvimento do aluno, no sentido de ‘incluí-lo no mundo’, 

como também para desenvolver a comunidade”. Por esse depoimento fica evidenciada a 

importância de considerar a participação na perspectiva de uma cidadania democrática, 

na medida em que possibilita aos alunos definirem as escolhas quanto as suas vidas, o 

que extrapola a perspectiva etnocêntrica da PEADS, ao  veicular uma educação que 

“fixa o homem a terra”.  

Corroborando com essa mesma visão, a ex-Coordenadora de Educação do 

Campo declara que “a escola muda para melhor quando a comunidade participa, quando 

a comunidade está perto”. Segundo ela, a participação  leva os alunos  a ficarem mais 

críticos: “eles vêm até a gente reivindicar o que querem, o que precisam e ficam muito 

questionadores”. Observemos a fala seguinte: 

Teve um dia que eu cheguei na escola e vejo o aluno chegar e fazer 
uma crítica do professor na frente do professor, na frente da 
coordenadora. O aluno chega e diz assim: ‘Professora, a senhora acha 
justo? O professor combinou com a gente que hoje teria jogo de futebol 
e, agora, ele disse que não. A senhora acha isso certo? Venha aqui 
conversar com ele’. E eu disse: ‘O que foi que aconteceu?’ E o 
professor disse: ‘Eu prometi, realmente, mas como o comportamento 



não foi bom, foi cortado’. E o aluno disse: ‘Eu não quero saber disso 
não, professora.Tava marcado, a gente quer o jogo da gente’. 
 

Segundo a ex-Secretária de Educação, essa participação “envolve a família, 

escola e comunidade”. Assim, considera que o trabalho da gestão tem que ser coletivo e 

só dessa forma a escola pode contribuir para que a família, ao se inteirar das questões 

pertinentes a seus filhos, se interesse em acompanhar as suas atividades. E coloca que a 

educação na escola formal não pode ser tratada só incluindo conteúdo isolado e deixar a 

família de fora, pois isso pode trazer prejuízos para as crianças.  

Todos os segmentos aqui têm articulação. Tem a Igreja Evangélica, a 
católica, o Posto de saúde. Todos temos articulação. A gente nunca faz 
nada sem articular com alguém. A gente tem na escola palestras com o 
médico, aplicação de flúor com o dentista dos meninos. Temos também 
a enfermeira daqui… ela já dá para os meninos da quarta série aulas 
sobre higiene íntima, sobre prevenções de algumas doenças. Fica 
falando da transição da adolescência para a idade adulta, da criança 
para a adolescência, sobre coisas da intimidade deles. 

 

Neste mesmo sentido de uma participação democrática se posiciona a Secretária 

de Educação, quando explicita que a participação é “tomar decisões coletivamente”. 

Para ela, isso é importante, pelo fato de gerar comprometimentos no coletivo a fim de 

que as coisas aconteçam: “Ou a gente pensa coletivamente, ou, então, eu acho que a 

gente não vai a lugar nenhum”. Um dos exemplos citados pela Secretária de decisões 

coletivas foi a reivindicação  dos alunos, professores e comunidade para implantar a 5ª 

série na Escola Ser Feliz. A reivindicação foi atendida pelo Prefeito e está funcionando 

desde 2007: “surgiu a necessidade, a partir da própria comunidade, da implantação 

dessa 5ª série. Então, o Prefeito não mediu esforços para que a gente implantasse a 5ª 

série no campo”, afirma a Secretária de Educação. 

Nesta mesma direção é colocada a compreensão sobre o monitoramento das 

ações educacionais no município de Lagoa do Itaenga pela Secretária de Educação. A 

proposta da secretaria é de que esta assuma uma feição de “ouvidoria” e não de 

“fiscalização”, em que “é preciso ouvir o diretor da escola, o professor, a merendeira, a 

nutricionista e a comunidade”. Para ela é, muito importante ir à escola para ver se, de 

fato, o Projeto está acontecendo, e não ficar obtendo informação, apenas, através de 

instrumentos formais, como o relatório, ou do que as pessoas dizem que fizeram, 

“porque o discurso (…) aparenta uma coisa e a prática é outra”.  

Por outro lado, a participação, para a Diretora de Gestão Educacional do 

município, tem um sentido apenas de levar as pessoas a estarem presentes nas reuniões, 



nas devoluções, porém sem considerar a participação dessas nas decisões. E, quando 

isso ocorre, os pais, alunos e a comunidade são considerados equivocadamente como 

participantes ativos do processo de implantação da educação do campo, conforme se 

expressa a Diretora de Gestão Educacional do município: 

                                       A gente percebe hoje que não só o nosso professor, mas aluno, a 
comunidade, que é uma coisa que eu acho (…) muito importante, (…) 
vem (…) participando  de forma muito atuante. Pais (…) que falam em 
devoluções, que são aqueles encontros, que é a volta do trabalho dos 
alunos. Eles falam, quer dizer, eles vêm cada vez mais participando.  

 

Percebe-se que nesse depoimento a participação não assume uma feição 

democrática em que é necessário haver uma  participação nos processos de decisão por 

todos os atores sociais e em todos os espaços estruturais, constituindo-se o que Santos 

(2007, p.62) denomina de “relações de autoridade partilhada”.     

No que se refere também à definição dos recursos, esta ocorre de forma 

centralizada, na Prefeitura. Não há uma participação das Secretarias, nem dos pais e da 

comunidade, o que, conseqüentemente, impossibilita que as ações para o município 

sejam discutidas coletivamente e distribuídos os recursos democraticamente, segundo as 

maiores prioridades, de acordo com a Secretária de Educação. Ela não sabe, com 

antecedência, do quantitativo de recursos, o que dificulta o desenvolvimento das ações: 

A gente só sabe quando chega por causa da Internet. A distribuição é 
assim: a gente vê as necessidades, manda os ofícios (…), quando esse  
ofício demora a ter a resposta a gente vai atrás para saber o que é que 
está acontecendo, porque a gente sabe que o dinheiro existe, entendeu. 
Então é  aquela coisa de andar atrás, andar atrás, que, para mim, é 
muito difícil isso, mas eu já estou aprendendo a ser cara de pau… Não 
faço dívidas contando com o dinheiro que talvez não possa nem existir. 
Então, para mim, o entrave maior enquanto Secretária de Educação é 
essa questão do financeiro. 

 

Apreende-se dos depoimentos, que a definição participativa dos recursos e o 

estabelecimento de prioridades como indicadores de uma gestão democrática, na 

medida em que não ocorre em Lagoa do Itaenga, questiona-se: como atender as 

questões básicas em relação à educação se os recursos são definidos de forma 

tecnocrática, apoiando-se apenas em uma forma de poder: o do gestor municipal? 

A Secretária de Educação demonstra a preocupação com a participação das 

Secretarias e dos interessados, como alunos, pais e comunidades, nas decisões, em 

relação ao orçamento e à liberação dos recursos financeiros para as escolas, tendo em 

vista não estar ocorrendo dessa forma, no município. Assim, ressalta como sendo de 



fundamental importância a participação da Secretaria de Educação como ordenadora de 

despesa na definição das prioridades quanto à    distribuição dos recursos.  

O ideal seria que a Secretaria de Educação fosse ordenadora de 
despesa, porque, quanto vem?  X. Então, a gente via qual é a 
prioridade de sua escola (…). Porque eu não acredito que você, 
fulana, sua escola, muito bem equipada, enquanto a da sua colega não 
está, que você fosse colocar, travar a questão da gente direcionar 
determinados recursos para aquela escola que apresentava uma  
necessidade maior  desses recursos. 

 

Apreende-se com o depoimento que a Secretária questiona a não participação da 

Secretaria de Educação na decisão relativa aos recursos orçamentários, mas não faz 

nenhuma alusão à ausência da sociedade civil nessa decisão. Sabe-se que, embora com a 

política de municipalização da educação (COSTA, 2005), a descentralização dos 

recursos financeiros, aportada pelo FUNDEF, tenha se constituído em um marco na 

democratização do financiamento educacional brasileiro, essa descentralização por si só 

não garante necessariamente a democratização nos níveis subnacionais. Segundo Costa 

(2005, p.271), “o que dará uma feição democrática é a forma como a sociedade civil 

participa na definição do destino dos recursos, no controle dos gastos, propiciando 

transparência e otimização de sua aplicação”.  

Ao lado disso, para que se vá construindo a democratização da educação, torná-

se necessário que se possibilite a construção da autonomia e que essa seja cada vez mais 

aprofundada, ou seja, como afirma Freire (1996, p.14), ao se referir a escola: “uma 

escola  (mais) democrática  é, por definição, uma escola (mais) autônoma, em graus e 

extensão variáveis e sempre em processo”. Neste sentido, Gohn aborda o conceito de 

autonomia dos indivíduos, na perspectiva  emancipatória, a qual deve ser  construída 

“com base na clareza, visibilidade e transparência da ações”(GOHN, 2005, p.34). 

No caso de Lagoa do Itaenga, na implementação da educação do campo, em 

entrevista com a sua Coordenadora, a autonomia para ela se restringe apenas à definição 

de alguns temas para o trabalho com a PEADS, mostrando assim os limites quanto à 

compreensão da autonomia como sendo de fundamental importância para a 

democratização. Vejamos o que diz a coordenadora: “trabalhamos com autonomia, pois 

é possível construir aquilo que a gente quer trabalhar na educação do campo, nas 

escolas e comunidades: a gente mesmo pára, pensa e constrói”. Por outro lado, essa 

definição ocorre estritamente no âmbito da escola, sem a participação dos pais e 

comunidades. 



Outra dimensão considerada importante no processo de democratização é a 

intersetorialidade nas políticas públicas. Neste sentido, em Lagoa do Itaenga, segundo 

entrevista com a Vice-coordenadora de Educação do Campo, a gestão da educação do 

campo ocorre de forma integrada com outros setores, como saúde, agricultura e ação 

social, em que são articulados trabalhos conjuntos, como distribuição de sementes para 

as hortas escolares e para as famílias, palestras de profissionais na escola e comunidade, 

conforme se expressa: 

Sempre que precisamos, acionamos essas secretarias. Elas estão sempre 
nos ajudando. O Secretário de Saúde, assim, do mesmo jeito que o 
Secretário de Agricultura ele também … a gente tem conversado muito. 
Trabalhamos o ano passado com o Projeto Higiene e Saúde nas escolas 
do campo e tivemos (…) um respaldo muito bom da Secretaria de 
Saúde, com atendimento médico, com atendimento odontológico. Os 
alunos iam, porque cada comunidade tem instalado um PSF, então os 
professores se encarregavam de estar marcando com dentista, com 
médico e, naquele dia marcado, os alunos saíam da escola junto com o 
professor. A gente tem toda (…) uma resposta positiva das demais 
Secretarias no nosso município.  
 

A intersetorialidade entre as ações municipais para a implantação da Proposta de 

Educação do Campo é considerada também pelo Secretário de Agricultura de Lagoa do 

Itaenga como muito importante, pois realizar um trabalho integrado se constitui em “um 

ganho para a população”. Para isso é necessário o apoio do Gestor municipal: 

Tem que trabalhar articulado, porque se trabalhar articulado o 
município anda (…), e o município andando, quem vai ganhar é a 
população de Lagoa de Itaenga. É claro que o nome da gestão vai surgir 
com um bom administrador, mas a população ganha muito com isso. O 
gestor comprometido é fundamental num trabalho desse, porque nós já 
tivemos outras gestões e a gente vê que não acontecia esse tipo de 
integração (…).  

 

Percebe-se que a intersetorialidade das ações, como uma estratégia adotada no 

município de Lagoa do Itaenga, demonstra uma postura coerente com os princípios 

democráticos na implantação de uma proposta, no sentido de potencializar recursos para 

que a população do campo tenha acesso a educação de qualidade, como direito, e a 

outros direitos sociais, os quais poderão ser disponibilizados e/ou construídos a partir 

dessa  ação intersetorial. No caso de Lagoa do Itaenga, observou-se que, durante a 

pesquisa, nas comunidades, vários problemas são detectados, os quais são 

encaminhados pela Escola para as providências junto aos gestores e que requerem para 

sua solução uma ação compartilhada.  

 



5.2.3.2  HÁ DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA? 

 

A participação dos alunos, dos pais e da comunidade é considerada como um 

instrumento de democratização da escola pelos entrevistados.           

Neste sentido, a ex-Coordenadora de Educação do Campo coloca que na Escola 

Ser Feliz as questões são discutidas coletivamente e, para isso, são realizadas reuniões com 

os pais e a comunidade: os pais freqüentam demais a escola, eles falam, dão 

depoimentos, e as associações participam também da escola. É na escola que se 

realizam as reuniões da Associação, o que faz com que “os agricultores se envolvam 

mais ainda com a Escola”. “É tudo articulado: escola e comunidade”. 

A entrevista com uma professora da  Escola  Ser Feliz confirma esse 

posicionamento da ex- Coordenadora de Educação do Campo, ao explicitar que “os 

pais, agora, participam ativamente da escola”. Segundo entrevista com outra professora 

da mesma Escola, a questão da participação na escola é reforçada, ao colocar: “A gente 

percebe que essa participação é de mão dupla. Isso quando eles querem uma coisa, eles 

vêm à escola, porque eles encontram um espaço aberto. Quando você quer, você chama, 

eles vêm, sem precisar ter um conselho”. 

Uma professora da Escola Nosso Orgulho enfatiza também a atual participação 

dos pais na escola: 

Antes a comunidade não participava assim ativamente da escola. A 
comunidade só ia na escola (…) se o professor mandasse chamar; 
aquele pai com o aluno individualmente. Mas hoje, não; hoje, os pais já 
freqüentam a escola sem o chamado do professor; os pais chegam na 
escola para sempre fazer alguma coisa. Antes, a comunidade não 
participava. Atualmente, a comunidade participa, os alunos têm uma 
aula bem diferente, bem mais divertida, uma aula de campo, uma 
pesquisa na comunidade. 

   

Esse envolvimento dos pais e da comunidade é colocado também por outra 

professora,  ao afirmar que a Escola possibilitou isso: “os pais vêm mais à escola, a 

família está mais satisfeita. Antes da PEADS, os pais iam para a escola só para ouvir a 

gente reclamar dos filhos e, hoje, com a PEADS, tudo modificou. A escola ficou mais 

aberta para a comunidade, as associações estão sempre freqüentando.” 

O depoimento da mãe de uma aluna confirma essa participação na escola Nosso 

Orgulho, em que, ao serem convocados, os pais sempre comparecem às reuniões de pais 

e mestres. Percebemos que a participação considerada é no sentido de estar presente às 

reuniões: 



As reuniões de pais e mestres, não perco uma, só se eu tiver viajando, 
mas, se não, estou lá. Teve uma reunião esse ano, foi um dia de chuva, 
cinco mães, e eu fui. Eu não perco uma, eu tenho que está em cima, 
participando. Eu ainda não fui à tarde para ver o comportamento dele (o 
filho estava junto), porque eu sempre gosto de dar uma passadinha lá. 
Pela manhã eu sempre passo por lá, e à tarde eu tenho que dar uma 
passadinha por lá para ver como é que está, porque chega em casa, 
mãinha isso, isso, isso. Menino nunca conta o que faz, sempre conta o 
que os outros fazem. 
 

Concluindo este item referente à indagação se há um processo de 

democratização da  Educação do Campo em Lagoa do Itaenga,  inserimos alguns 

depoimentos dos entrevistados em que a  Proposta vivenciada se constituiu como 

provocadora de uma mobilização da comunidade e dos pais dos alunos, no sentido de 

possibilitar um maior envolvimento deles com a escola. Vejamos como se expressam os 

entrevistados: 

Percebemos, hoje, na escola, uma mudança nas relações, onde as 
mesmas tinham uma visão centralizada nos líderes políticos. As ações 
maiores dependiam deles. Hoje, com a PEADS, a visão é outra. Nós 
opinamos, agimos, temos uma mente mais aberta e não dependemos 
das decisões dos outros. Há maior participação nos eventos da escola, e 
essa interação surgiu após a PEADS (Professora da Escola Ser Feliz de 
Lagoa do Itaenga). 
 

Antes, a escola era isolada porque os pais não tinham o contato que 
estão tendo agora. De primeiro, eu vinha para a escola fazer a matrícula 
e também quando eu recebia um bilhetinho. Agora, não, as coisas estão 
muito mudadas. Eu, como mãe, me sinto como se estivesse em 
casa…Tanto aprendo, como ensino (D.Luiza – mãe de aluno da Escola 
Nosso Orgulho de  Lagoa do Itaenga). 
Somos protagonistas, pois participamos e ajudamos a coordenar as 
atividades da escola na comunidade. A horta na escola também é outro 
grande momento em que nós podemos aprender a mobilizar nossos 
colegas para ter uma visão empreendedora; contribuímos também 
realizando as pesquisas e envolvendo a comunidade para preservar o 
meio ambiente (Aluna, representante do grêmio escolar da Escola 
Nosso Orgulho, em Lagoa do Itaenga). 
 
Antigamente, a gente não tinha nada disso; a escola só ensinava a ler, 
escrever e contar. Hoje, os pais estão participando mais da escola. A 
gente vem para a reunião, a gente fala, a gente trabalha na horta, a 
gente participa e se sente importante, porque a escola precisa de nós. 
Sou do Conselho e sei que a escola precisa de união, porque uma 
andorinha só não faz verão (Conselheiro e pai de aluna de uma Escola 
Municipal de Lagoa do Itaenga). 

 

Esses depoimentos identificam que professora, pais e aluna participam das 

atividades da escola. Entretanto, “a participação” enfocada por eles, com exceção da 



professora, demonstra que não se constitui em uma participação democrática, em que a 

tomada de decisão, coletivamente, é uma questão central. Isso foi constatado na 

observação realizada nas devoluções das escolas Ser Feliz e Nosso Orgulho, em que as 

pessoas da comunidade tiveram um papel passivo de assistir ao evento e receber 

informações, sem ser estabelecido um diálogo entre alunos, professores, coordenadores 

e gestores da Secretaria Municipal de Educação e demais participantes. 

Entretanto, nas devoluções, observamos que as pessoas tomaram conhecimento 

de problemas relativos à comunidade, os quais foram detectados pela pesquisa da 

PEADS, como os relativos à água, ao  saneamento, à  aquisição de filtros, à energia,  à 

construção de hortas orgânicas e à educação ambiental, e isso possibilitou que os 

gestores presentes se comprometessem, publicamente, com a  resolução dos mesmos. 

Na escola Nosso Orgulho, segundo uma professora, essa articulação com a 

comunidade possibilita a construção do conhecimento de forma coletiva: 

                                       Então, a professora não vai colocar só o seu conhecimento. Nós vamos 
ter o conhecimento do pai, nós vamos ter o conhecimento que o aluno 
tem para ajudar, nós vamos construir saberes, um saber que não será 
apenas o professor, um saber que não se encerra apenas na comunidade, 
mas é um saber que vai fazer com que a gente construa juntos.  

                     

Ao serem entrevistados, os formadores do SERTA declararam que há uma 

democratização em curso em Lagoa do Itaenga, e essa democratização ocorre porque a 

Proposta tem uma concepção democrática, ou seja, a democratização da educação do 

campo, através da PEADS, está atrelada à própria perspectiva metodológica que a 

proposta traz. Assim, na medida em que preconiza uma maior aproximação entre 

família e escola, ampliando o espaço educativo para além da sala de aula, e possibilita a 

família a ser parceira da escola, participando efetivamente da gestão e do processo 

ensino-aprendizagem, a proposta é democrática: 

Porque é uma metodologia que ela trabalha, não só o aluno dentro da 
sala de aula, mas ela transcende a sala de aula. As paredes das escolas, 
elas começam a se tornarem invisíveis, não é? Então, um parceiro 
efetivo da escola é a família. As pessoas, a família… o saber da família 
passa a ser elemento de estudo dentro da sala de aula. Então, 
logicamente vai haver interação: família, escola, os alunos vão ser esse 
elo, não é? E, conseqüentemente, a família, ela vai estar (…) renovando 
ou até resgatando, reconstruindo o seu conceito de escola. Ninguém vai 
pensar mais que o filho dele vai para a escola simplesmente para 
aprender a contar e aprender a ler (Formadora do SERTA 2). 
 

Ela busca, realmente, parceiros a cada dia, seja ele educador, seja ele 
aluno, pais de aluno, pessoas da comunidade. Então ela faz com que 



todos que estão envolvidos com o ambiente educacional estejam 
participando com a construção desse conhecimento. Então o aluno (…) 
é acompanhado não só pelo professor, que está ali em sala de aula, mas 
eles também interagem com outras pessoas da sociedade; seus pais, que 
até então não participavam efetivamente da escola, passam a trabalhar 
junto, planejar junto, dar aula, entendeu? Então eles podem também 
intervir, eles podem também dar as suas sugestões (…) e contribuir pra 
que essa construção do conhecimento se dê efetivamente (Formadora 
do SERTA 3). 

 

Bom, eu entendo, democracia como uma ferramenta participativa (…). 
É uma forma de... é decisão de muitos (…). A partir da democracia, a 
gente consegue ver (…) as opiniões e as possibilidades que a maioria 
gostaria de ver realizado. Na verdade, a democracia, ela traz o poder do 
povo, o poder de muitos (…) Para o bem de todos, porque, sem a 
democracia a gente não vê só aquilo concentrado em poucos (…) sem a 
participação. A PEADS é uma ferramenta de participação mesmo, onde 
todos podem participar, todos podem contribuir, dar a sua opinião. A 
PEADS também é uma metodologia participativa (Formadora do 
SERTA 3). 
 

Percebemos que há uma compreensão de democracia nas entrevistas com os 

formadores do SERTA, como se esta fosse sinônimo de participação. A PEADS é 

considerada como uma  “ferramenta de participação onde todos podem participar, todos 

podem contribuir, dar sua opinião”. Entretanto, a participação em que as pessoas 

tenham poder de decisão não fica explicitada.  

A partir das entrevistas, foram detectadas tensões e contradições na gestão da 

PEADS, em Lagoa do Itaenga, quanto a sua construção, de forma democrática, na 

escola.  

                                       

 

 

5.2.4 ESTÁ HAVENDO MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E DA 

QUALIDADE DE VIDA? 

 

A melhoria da qualidade da educação e da qualidade de vida da população de 

Lagoa do Itaenga é colocada na perspectiva de a escola ser um espaço para garantir a 

aprendizagem do aluno e, conseqüentemente, a sua qualidade de vida. Neste sentido, 

compreende-se a educação, segundo Gentili (2003, p.33-34), como um processo 

permanente de apropriação do conhecimento já produzido pela humanidade e de 

produção de novos conhecimentos, sendo a escola seu espaço privilegiado: 



                                       A educação é um processo permanente de construção e deve ter, como 
pressuposto, o princípio de que o aluno não é o receptáculo do 
conhecimento, sua reconstrução e sua transformação. Portanto, cabe à 
educação partir das experiências sociais, cognitivas, afetivas e culturais 
do educando para superá-las, construindo novas sínteses... É 
exatamente a prática da construção coletiva. 

 

A partir da análise de dados estatísticos do Censo Escolar MEC/INEP, 2001 e  

2006, constata-se  que está havendo uma  melhoria na  aprendizagem na zona rural do 

município de Lagoa do Itaenga. Em 2001 a taxa de aprovação no Ensino Fundamental 

de 1ª a 4ª série na zona rural era de 74,3% e, em 2006, apresenta-se em um patamar 

elevado para 82,1%. No que se refere à distorção idade-série, nesse mesmo nível de 

ensino, ela vem sendo corrigida, e se compararmos os anos de 2001e 2005, verificamos 

que da 1ª para a 2ª série, esta foi reduzida de 39,0% para 12,7%; da 2ª para a 3ª, de 

53,3% para 39,5%; da 3ª para a 4ª série, de 60,0% para 38,0%, e da 4ª para a 5ª, de 

68,4% para 52,4%.  

No caso da correção da distorção idade/série, na área rural, não se pode atribuí-la 

apenas à PEADS, pois existe também o Programa de correção de fluxo que vem 

contribuindo para a diminuir as diferenças do fluxo no Ensino Fundamental do 

município, pois se observa que essa  correção também vem ocorrendo na Zona urbana 

do município. 

No que se refere à aprendizagem, a Coordenadora da educação do campo 

explicitou que, em contatos com alunos que estudaram na Zona Rural e, hoje, estão na 

Escola da zona urbana, eles disseram que têm saudade da educação do campo, porque 

nessas escolas eles têm mais oportunidades de aprendizagens e seu conhecimento é 

valorizado:   

                                       (…) eles colocaram a questão de saudade do campo; eles falarem que 
na sala de aula do campo o professor dava mais espaço para eles se 
colocarem, na questão de apresentação, e na zona urbana ela só falava 
assim: o professor chega escreve, escreve, escreve, escreve e nem 
pergunta se a gente entendeu. Nem leva em consideração o 
conhecimento que a gente tem, a nossa realidade.  Por exemplo: lá na 
Escola Ser Feliz, a gente tinha dois alunos que terminaram a quarta 
série e não quiseram vir de forma nenhuma para a zona urbana e, como 
a gente começou agora com a nossa quinta série, esses alunos voltaram 
para a sala de aula. Mas sempre as professoras da 4ª série ficam em 
contato com os professores da 5ª, para ver como é que está o 
rendimento dos alunos. Aí, em uma reunião que eu tive com os 
professores, a professora colocou o seguinte: que ela procurou saber o 
nível de aprendizagem dos alunos que foram dela, e os professores de 
5ª série  disseram que os alunos que vieram da educação do campo 
tinham sido todos aprovados (…). Então, a gente pergunta por que (…) 



todos os alunos do campo foram aprovados? Será que tem alguma coisa 
diferente aí dentro dessa sala de aula? Será que esses alunos estão se 
destacando realmente, de fato(…)? Aí  ela fez essa investigação e (…) 
realmente deixou todo mundo feliz (…): Puxa, a minha turma todinha 
da 4ª série foi aprovada na 5ª. E isso deixa a gente  orgulhoso. 

 

A educação do campo de Lagoa do Itaenga, segundo entrevista com a vice-

coordenadora de Educação do Campo, também vem preparando os alunos e sua família 

para terem uma melhor qualidade de vida, ao trabalhar o Projeto Pedagógico sobre as 

Plantas: 

Então, com base em todas essas questões atuais, que a mídia está 
jogando todos os dias, foi que os professores junto com as 
coordenadoras decidimos em estar trabalhando as plantas, porque, 
depois que falaram que a Amazônia brasileira  corre o risco de, num 
futuro breve, ela virar uma savana, (…)  daí foi que se despertou para a 
importância das plantas em estar ajudando o planeta terra neste 
momento. Então vamos trabalhar quem?Vamos trabalhar a criança, a 
criança que, à medida que ela cresce, se trabalhando ela hoje, ela já 
cresce com outro olhar, de não ver na natureza  apenas o lucro que a 
natureza pode oferecer com os seus recursos, mas assim poder explorá-
lo de forma responsável. Então daí surgiu a idéia de professores e 
coordenadores [construírem] a ficha pedagógica composta de 12 
perguntas, onde cada pergunta está direcionada à influência da planta, à 
importância da planta para a comunidade, ao olhar da comunidade para 
esta importância,à leitura que a comunidade faz das plantas. E assim, o 
que é que eles consideram realmente lixo, querendo ou não, entra 
assim, porque muitas vezes a gente encontra dentro das localidades 
rurais pessoas varrendo os terreiros, deixando bem limpinho, porque 
imaginam que folhas secas, que  galhos secos  são lixo e, na realidade,  
não são… é uma proteção para o solo, não é? Então, (…) vamos 
trabalhar com as plantas para que a gente faça a nossa parte hoje e que  
amanhã essas crianças que estão crescendo, sejam cidadãos mais 
responsáveis com o meio ambiente em geral.  

 

Esse depoimento demonstra a preocupação dos gestores da educação do campo 

no sentido de a escola contribuir para o desenvolvimento sustentável da população, 

mediante a introdução de temas sobre a questão ambiental e, conseqüentemente, para a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

A Secretária de Educação considera que a gestão municipal orienta a educação 

para uma educação de qualidade, e que esta só ocorre se o Prefeito, secretarias e 

comunidade se determinarem para isso. Considera que a qualidade da educação é a 

qualidade da aprendizagem e a qualidade de vida: 

Agora na minha linha é sempre assim: primeiro o bem-estar do aluno, 
ver a questão do ensino aprendizagem, a qualidade da água que está 
bebendo, a qualidade do transporte que se está oferecendo e se esses 
alunos estão realmente freqüentando as aulas e se não estão. Eu digo, 



quatro dias, então tem que correr atrás, minha gente, se não, tem 
ninguém para ir, então avisa na Secretaria que a gente imediatamente 
manda alguém lá para ver o que está acontecendo.  

 

Nesse processo de implementação da educação  do campo,  a Secretária de 

Educação considera que o diálogo estabelecido entre  alunos, professores  pais e 

comunidade contribui  para a melhoria da qualidade da educação. Entretanto, de forma 

contraditória, constatamos, nas observações realizadas nas devoluções e reuniões de 

capacitação, que o discurso da Secretária não se concretiza na prática, não sendo 

introduzido o diálogo como um instrumento da gestão democrática, um diálogo 

verdadeiro, em que os sujeitos possam construir um pensar crítico, conforme coloca 

Freire (1978, p.97 ): “apenas do diálogo verdadeiro é que os sujeitos constroem um 

pensar crítico: somente o diálogo que implica num pensar crítico, é capaz também de 

gerá-lo…Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação”. Para 

ele, todos aqueles que intervêm na educação a partir de uma visão crítica ficam com 

responsabilidade de “engendrar, estimular, favorecer, na própria prática educativa, o 

exercício do direito à participação por parte de quem esteja direta ou indiretamente 

ligado ao fazer educativo” (FREIRE, 1996, p.305). Segundo Lima (2002, p.42), ao 

interpretar o pensamento de Freire, trata-se de introduzir as regras do jogo democrático 

e o gosto pelas práticas democráticas e participativas na escola, o que fica mais 

visibilizado na citação abaixo de Freire: 

                      É preciso e até urgente que a escola vá se tornado um espaço acolhedor 
e multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os 
outros, não por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da 
tolerância, o do acatamento às decisões tomadas pela maioria a quem 
não falte o direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade ( 
FREIRE, 1997, p.89). 

 

Este capítulo buscou apreender se a construção da educação do campo em Lagoa 

do Itaenga vem se materializando de forma democrática, a partir da PEADS. Foram 

analisados o processo de implantação dessa proposta nas suas fases metodológicas, as 

resistências, a ocorrência da democratização do acesso e a permanência na escola, a 

possível democratização da gestão do sistema municipal de educação e da escola e se 

está havendo uma melhoria da qualidade da educação e da qualidade de vida. 

A implantação da PEADS no município demonstrou uma certa autonomia dos 

gestores em relação à escolha dos temas  pesquisados e trabalhados pelas escolas do 

campo. Por outro lado, a partir da metodologia da PEADS, foi possível conhecer mais 



as comunidades com os seus problemas e mapear as suas necessidades para serem 

objeto de intervenção do gestor municipal. 

Percebe-se que a metodologia possibilitou a busca de confronto de 

conhecimentos, aproximando-se do que denomina Santos (2007, p.9) da “ecologia de 

saberes”, que postula um diálogo do saber científico com o saber popular e laico. 

Nos depoimentos, apreende-se que a participação é muito enfatizada, a partir da 

PEADS. Entretanto, questiona-se essa participação por alguns motivos: a proposta é 

introduzida no município sem discussão com a equipe gestora, professores, alunos, pais 

e comunidades, o que gerou resistências; as devoluções se caracterizaram como um 

momento político partidário e um evento festivo, além de não haver um espaço 

democrático de discussão, introdução do diálogo, tomada de decisões coletivas e 

prestação de contas. 

Por outro lado, foi constatada uma democratização do acesso e a garantia de 

permanência das crianças na escola, conforme os dados estatísticos apresentados. No 

que se refere à democratização da gestão e da escola, apreende-se que foram 

desenvolvidas práticas participativas levando a uma maior interação da escola com a 

comunidade. Porém, na medida em que esse processo não propiciou uma participação 

nas decisões em relação à educação do campo em Lagoa do Itaenga, distancia-se do que 

é denominado por Santos (2007, p.95) de “democracia participativa”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De tudo ficaram três coisas: a certeza de que 
estava sempre começando, a certeza de que 
era preciso continuar e a certeza de que seria 
interrompido antes de terminar. 
Fazer da interrupção um caminho novo, fazer 
da queda um passo de dança, do medo, uma 
escada, do sonho, uma ponte, da procura, um 
encontro. 
 
(Fernando Pessoa) 

 

 

Chegamos à finalização deste trabalho com a certeza de que precisamos 

continuar  aprofundando a temática sobre a democratização da educação do campo. Ao 

buscar estudar essa democratização a partir de uma proposta originada da sociedade 

civil, de uma ONG – o SERTA –, adotou-se como pressuposto que seria uma proposta 

contra-hegemônica de democracia e que a sua implementação estaria sendo construída 

democraticamente no município estudado: o de Lagoa do Itaenga, configurando-se em 

uma “democracia participativa” ou “democracia de alta intensidade”, conforme  

concebido por Santos (2007, p. 62). 

A democracia participativa ou de alta intensidade (SANTOS & AVRITZER, 

2002; SANTOS, 2007) preconiza o fortalecimento da demodiversidade, o 

fortalecimento da articulação contra-hegemônica entre o local e o global e a ampliação 

do experimentalismo democrático. Pressupõe a democratização de todos os espaços 

através da substituição das relações de poder por relações de autoridade compartilhada.  

Ao lado disso, adotamos pressupostos teóricos sobre a gestão democrática que 

apontam para a importância de se considerar todos os espaços da escola e todos os 

níveis  em que se materializam a gestão e as práticas escolares: “da administração 

central à sala de aula, do organograma do sistema escolar à organização do trabalho 

pedagógico, dos processos aos conteúdos, das regras formais às regras não formais e 

informais” ( LIMA, 2002, p.70). Neste sentido, é necessário existir uma vontade 

coletiva que queira transformar a prática pedagógica concreta e as suas práticas de 

gestão tradicionais em práticas democráticas. A gestão democrática poderá ser um 

caminho real de melhoria da qualidade da educação, e a escola pública precisa ofertar 

um ensino prazeroso, ser séria e alegre, como uma condição necessária para despertar o 

interesse dos educandos, e que esses sejam seduzidos pelo desejo de aprender. A 

democratização da educação requer uma concepção de organização e de escola que 



considera os indivíduos sujeitos do ato de se organizarem, em que a participação, a 

discussão, o diálogo e as decisões sejam apontados como verdadeiros métodos da 

construção democrática (GENTILI, 2003; FREIRE, 2001; SPÓSITO, 2005; PARO, 

2005). 

A abordagem da educação do campo surge em contraposição à educação rural e 

advém tanto do Estado como da sociedade civil organizada. Do ponto de vista legal 

ressaltem-se a LDB nº 9394/96 – a qual enfoca a educação rural de forma diferenciada, 

ao considerá-la no âmbito do direito à igualdade e do respeito às diferenças, 

possibilitando discutir como seria a oferta dessa educação para os povos do campo e 

buscando adequar  a educação básica às especificidades locais – e as “Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo” (Parecer nº 36/2001 e 

Resolução 1/2002 do Conselho Nacional de Educação), que  representam um grande 

marco para a educação do campo.  Essa educação é fundada em uma perspectiva de 

campo como “um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos 

com a própria produção das condições da existência social e com as realizações da 

sociedade humana” (BRASIL, 2001, p.1). Do ponto de vista dos movimentos sociais e 

organizações não governamentais, e contando com representantes das universidades e 

de órgãos públicos, foi criado o movimento de “Articulação Nacional por uma 

Educação do Campo”. Esse movimento destaca a importância da educação como parte 

de um projeto de emancipação social e política que fortaleça a cultura e os valores das 

comunidades campesinas e que seja vinculado ao seu projeto de desenvolvimento auto-

sustentável. Para tanto, preconiza que essa educação seja fundamentada em princípios 

que valorizem os povos que vivem no campo, respeitando sua diversidade. São 

contempladas as diferenças, mas, por outro lado, o movimento demonstra uma visão 

dicotômica campo/cidade, embora no discurso seja colocada a importância de políticas 

universais. 

Nas entrevistas realizadas com o objetivo de apreender a compreensão da 

educação do campo pelos entrevistados percebe-se que há posicionamentos diferentes. 

No caso de alguns gestores de Lagoa do Itaenga, a educação do campo é colocada como 

uma educação separada ou articulada à educação urbana. Porém, na sua maioria, 

gestores, professores e, principalmente, o coordenador e formadores do SERTA, 

concebem que educação do campo deva ser, apenas, a partir da realidade do campo, 

com uma acentuada ênfase nos valores rurais, assumindo de certa forma uma postura 

etnocêntrica. 



A partir dos pressupostos teóricos colocados, inferimos que há uma articulação 

entre o município e a ONG SERTA para a implantação da Proposta de Educação do 

Campo – a PEADS. Essa articulação apontou para a complementaridade entre essas 

instâncias, porém não se constituiu, conforme Santos (1999, p. 268), ao analisar a 

relação entre Estado e o terceiro setor, como “uma grande via de criação de um espaço 

público democrático”. Dessa forma, como em Lagoa do Itaenga esse espaço não foi 

criado, conseqüentemente não foram confrontados posicionamentos entre diversos 

atores representativos dessas instâncias. Ao contrário, a PEADS foi aceita sem 

questionamentos pelo município de Lagoa do Itaenga. Apenas algumas iniciativas 

pontuais foram tomadas, mas não interferiram no formato da Proposta. Isso vem 

demonstrar a importância de que tanto a sociedade civil como o Estado devem passar 

por um processo de democratização. O que percebemos é que foi deslocado o locus de 

elaboração e implementação das políticas públicas do Estado para uma organização da 

sociedade civil, mas ficou no âmbito restrito da ONG SERTA, tendo em vista não terem 

envolvido outros atores sociais locais na elaboração, monitoramento e avaliação da 

Proposta. Supõe-se que essa fragilidade tenha ocorrido pelo fato de não terem sido 

constituídos espaços institucionais de gestão da PEADS no município, tais como, por 

exemplo, o Conselho Escolar e o Projeto Político Pedagógico, o que, conseqüentemente, 

inviabilizou a participação da sociedade civil na proposta, além do formato 

centralizador do gestor municipal de Lagoa do Itaenga e da ONG. Nesse caso, é 

fundamental a complementaridade entre essas duas instâncias, em que o Estado no 

espaço público não-estatal é apenas um componente, ainda que um componente 

privilegiado. A democratização desse espaço público tem, assim, um duplo objetivo: a 

democratização da meta-regulação e a democratização interna das agências não-estatais 

de regulação (SANTOS, 1999). 

A questão da autoria da PEADS (SERTA) emerge nas falas de muitos  

entrevistados, indicando dessa forma que eles não se sentem construtores da  proposta, o 

que nos leva a inferir que ela apresenta uma feição de pacote educacional, com a 

diferença de ter sido originado de uma ONG, embora, para o coordenador e formadores 

do SERTA, a PEADS seja considerada, equivocadamente, uma “proposta” da sociedade 

civil. Isso fica mais explicitado através da observação realizada na capacitação no 

município de Ibimirim-PE, com professores municipais e formadores do SERTA.  

Apreende-se que há um chamamento coletivo no sentido de os professores apoiarem a 



PEADS e a conseguir seguidores, como se a Proposta se constituísse em uma tábua de 

salvação para a educação do campo. 

A PEADS preconiza como um dos seus princípios o desenvolvimento 

sustentável, propondo uma relação solidária entre natureza/cultura, 

observador/observado, inclusive sendo materializado através de um Projeto Pedagógico 

sobre as plantas, o que suscitou uma maior preocupação com o meio ambiente e a 

realidade local. A realidade local é considerada como uma questão fundamental na 

PEADS, em detrimento de se trabalhar a proposta na perspectiva da relação 

local/global. Embora algumas entrevistas tenham apontado para a importância de 

articular o local com o global, isso não fica evidenciado na prática. 

O privilegiamento do local demonstra o reforço a uma educação para fixar o 

homem ao campo, desconhecendo que, no espaço rural, existem problemas 

socioeconômicos que dificultam a permanência do homem no campo e que extrapola a 

ação específica da educação. Dessa forma, questiona-se a visão localista da PEADS, na 

roupagem de uma educação que está totalmente voltada para e vinculada à área rural. É, 

neste sentido, uma Proposta simplificadora, que se pauta em uma dicotomia 

urbano/rural, segmentando, assim, a realidade social, além de se apresentar como 

salvacionista. Para tanto, seriam necessárias políticas públicas socioeconômicas que 

procurassem atender a população no que se refere às questões mais relevantes da nova 

sociabilidade complexa do rural/urbano, numa perspectiva de seu desenvolvimento 

sustentável, que articula o local com o global e o global com o local. 

O planejamento e a gestão da educação do campo em Lagoa do Itaenga para 

implementar a PEADS tem apresentado limites quanto à contribuição para a sua 

democratização. A participação apregoada pela gestão se distancia de uma perspectiva 

da democracia participativa, quanto à sua concepção, considerando que esta não 

incorpora a participação nas decisões, tendo em vista que essa Proposta já vem/veio 

pronta e é desenvolvido todo um conjunto de ações pelo SERTA e o poder local para 

legitimá-la. Neste sentido, percebe-se que o município, na ausência de uma política 

educacional própria, “agarrou-se” à  PEADS como a uma tábua de salvação. O 

município buscou criar alguns instrumentos de planejamento e gestão com uma feição 

participativa, como os fóruns para elaboração do PME, mas, por outro lado, ignorou 

outros espaços de gestão democrática, como o Projeto Político Pedagógico e Conselho 

Escolar. O próprio Conselho Municipal de Educação apresenta uma atuação limitada do 

ponto de vista do cumprimento do seu papel como órgão colegiado. Ao lado disso, o 



PME, pelo fato de ainda não ter sido aprovado, não se constitui em um instrumento de 

gestão da educação do município. 

Nos depoimentos, apreende-se que a participação é muito enfatizada, a partir da 

PEADS. Entretanto, questiona-se essa participação por alguns motivos: a proposta é 

introduzida no município sem discussão com a equipe gestora, professores, alunos, pais 

e comunidades, o que gerou resistências; as devoluções se caracterizaram como um 

momento político-partidário e um evento festivo, além de não haver um espaço 

democrático de discussão, introdução do diálogo, tomada de decisões coletivas e 

prestação de contas. 

A implantação da PEADS no município demonstrou uma certa autonomia dos 

gestores em relação à escolha dos temas pesquisados e trabalhados pelas escolas do 

campo, embora não se tenha observado esse comportamento na comunidade. Por outro 

lado, a partir da metodologia da PEADS, foi possível conhecer mais as comunidades, 

seus problemas e mapear as suas necessidades para serem objeto de intervenção do 

gestor municipal. A PEADS é também ressaltada como um instrumento que contribuiu 

para elevar a auto-estima dos alunos e dos pais dos alunos, tendo em vista o fato de eles 

se sentirem valorizados como pertencendo ao espaço rural. 

Por outro lado, foi constatada uma democratização do acesso e a garantia de 

permanência das crianças na escola, conforme os dados estatísticos apresentados. No 

que se refere à democratização da gestão e da escola, apreende-se que foram 

identificadas algumas  práticas participativas, na medida em que os pais começaram a 

valorizar mais a escola e freqüentá-la, os alunos a se envolverem mais com a escola, e 

as ações acontecerem de forma articulada. Porém, o compartilhamento de poderes não 

foi detectado na nossa pesquisa em relação à implantação da PEADS em Lagoa do 

Itaenga, através do SERTA e da gestão municipal. Assim sendo, essa implantação, na 

medida em que não propiciou uma participação nas decisões em relação à educação do 

campo em Lagoa do Itaenga, distancia-se do que é denominado por Santos (2007, p. 95) 

de “democracia participativa”, ou democracia de alta intensidade, compondo a 

perspectiva não-hegemônica de democracia.    

Depreende-se que, para a construção de uma proposta de educação do campo de 

forma democrática, em uma ação articulada Estado/sociedade civil, faz-se necessário 

que sejam viabilizadas as condições de oportunidade política. No caso deste estudo, 

percebeu-se que, em Lagoa do Itaenga, o poder local, ao lado do poder de uma ONG, de 

forma paradoxal, não possibilitou essas condições políticas à comunidade e à escola 



para que interviessem, de fato, nesse processo. Entretanto, compreende-se que um 

processo democrático não existe por lei, ou normas instituídas, mas ele vai se instituindo 

a partir das práticas cotidianas, de forma contingente e imprevisível, através da 

participação dos atores nos diferentes espaços sociais e assumindo contornos 

diferenciados. 

Ao escolhermos o tema desta pesquisa tínhamos uma inquietação advinda da 

nossa dissertação de mestrado, quando pesquisamos a democratização do planejamento 

educacional a partir do espaço estatal e buscando uma articulação com a sociedade civil 

no sentido dessa democratização. O estudo nos mostrou que, embora houvesse um 

discurso que se materializava na democratização do planejamento, na prática se 

identificou uma ação induzida do Estado em relação à sociedade civil, no sentido de 

aceitar o que estava posto. No caso deste estudo em que buscamos apreender a 

democratização de uma proposta implementada pelo município de Lagoa do Itaenga, 

originada da sociedade civil (SERTA), supúnhamos que se encontraria um processo 

democrático pautado em uma democracia participativa. Entretanto, isso nos leva a 

confirmar o que afirma Santos (1999), que tanto a sociedade civil quanto o Estado são 

importantes para a implantação de políticas públicas, porém é fundamental, para que 

sejam democráticas, que a sociedade civil e o Estado sejam democratizados. 

Levando em consideração as conclusões aqui assumidas, apresentamos como 

sugestões para novos trabalhos, primeiramente, a questão sobre formas articuladas de 

gestão de educação no campo entre Estado e Sociedade civil, em que haja, na área, um 

forte capital social mobilizador e se busque apreender se está ocorrendo um processo de 

democratização dessa educação. Uma outra questão importante é verificar até que ponto 

a educação do campo está atenta às mudanças que estão ocorrendo no meio rural, em 

que as atividades estão se diversificando e se constituindo no que se denomina de 

pluriatividade. 

Assim, com a certeza de que este estudo está inconcluso, esperamos poder 

continuar investigando as questões que mais inquietam e que possam apontar algumas 

alternativas para a educação no campo, como um direito dos povos do campo. 
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                                            ANEXO A 

 
RELAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

                                     
 

          Denominação            Quantidade             Vinculação 
Aluno(a)                   15  

   (depoimentos escritos) 
Escola Ser Feliz e Escola 
Nosso Orgulho-Lagoa do 
Itaenga 

Professor(a)                    22 Escolas do campo dos 
municípios de Lagoa do 
Itenga (Escola Ser Feliz, 
Nosso Orgulho ) e Dos 
municípios de Vicência , 
Orobó e Pombos 

Pais                    8 Escola Ser Feliz e Escola 
Nosso Orgulho-Lagoa do 
Itaenga 

Representantes da 
Comunidade 

                   6 Comunidades onde se 
localizam as escolas 
pesquisadas. 

Secretária Municipal de 
Educação 

                   5 Municípios de Lagoa do 
Itaenga (2), Orobó, 
Vicência e Pombos 

Coordenadora de Educação 
do Campo 

                  2 Município de Lagoa do 
Itaenga 

Vice-Coordenadora de 
Educação do Campo 

                  1 Município de Lagoa do 
Itaenga 

Gerentes e Técnicos 
Municipais 

                  4  

Coordenador do Serta                    1 ONG SERTA  
Formador(a) do SERTA                     5 ONG SERTA 
Secretário Municipal de 
Agricultura 

                   1 Município de Lagoa do 
Itaenga 

Conselheiro(a)                    4 CME e Conselho Tutelar 
do Município de Lagoa do 
Itaenga 

Gestor e Técnica do MEC                    2 Secad/MEC 
Gestor e Técnica do 
PDHC/MDA 

                   2 PDHC/MDA 

Prefeito                    2 Município de Lagoa do 
Itaenga e de Orobó 
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                                              ANEXO  B 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 
 

 
1-Nível de Formação do professor 

2-Tempo na escola 

3-Como entrou na Escola? 

4- Como ocorre a formação dos professores que atuam na escola? 

5-Compreensão de Educação do campo. 

6- Concepção de  democracia e participação. 

7- Relato sobre a  PEADS.  

8-O que é trabalhar a realidade do aluno? 

9-Fale sobre o desenvolvimento da Proposta de Educação do Campo na escola. 

10-Como a escola trabalha a cultura local, os valores, a realidade socioeconômica e a 

relação com a realidade global? 

11-Como ocorre a participação das famílias e da comunidade na Escola? 

12-Quais os espaços de discussão/gestão democráticos na escola? 

13-Na sua opinião, como a escola é vista pela comunidade? 

14-Qual a contribuição dessa Proposta  para a escola e comunidade? 

15- Você consegue apreender mudanças ocorridas junto aos alunos, pais, agricultores, 

jovens e comunidade, que possam ser atribuídos à atividade presencial desta 

escola?Quais? 

16-Você acha que está nascendo um modelo novo de educação com essa Proposta de 

Educação do campo? 

17-Vale a pena trabalhar nesta escola?Por quê? 

18-Resistências e aceitação à Proposta. 
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                                             ANEXO C 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PAIS DOS ALUNOS E 

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE 

 

1- Caso o Senhor(a) tenha estudado nesta Escola, o que aprendeu?(antes da 

PEADS) 

2- O que o(s) seu(s) filho(s) e os alunos da Escola vêm aprendendo atualmente? 

3- Qual é a importância da educação para o Sr(a)? 

4- Acha que a educação poderá melhorar a vida do seu filho? 

5- Qual é a importância desta escola para os seus filhos e para a comunidade? 

6- O Senhor( a )  acha que é importante participar das atividades da escola? Por 

quê? 

7- Como o Senhor( a )participa das atividades da escola?( reunião de pais e 

mestres, palestras etc.) 

8- O que é discutido nas reuniões? 

9- O senhor(a) participa do planejamento das atividades da escola? 

10- O que acha da pesquisa da escola? 

11- E a devolução? 

12- Fale sobre a vida da comunidade antes e depois da escola. 

13- Qual é a importância dessa Escola para os seus filhos? 
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                     ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES E TÉCNICOS 
(Prefeitos, Secretárias de Educação e de Agricultura, Coordenadores e Vice –
Coordenadora de Educação do Campo, Gerentes de Ensino e do Plano Municipal de 
Educação, Técnicos, Gestores e Técnicos do MEC e PDHC/MDA ) 
 
 
1-Compreensão de Educação do campo. 

2- Concepção de  democracia e participação. 

3- Relato sobre  a  PEADS.  

4-O que é trabalhar a realidade do aluno? 

5-O que levou o município/ Entidade a  buscar a PEADS como política pública  para a 

educação do campo? E a articulação da PEADS com outras propostas de política 

educacional, projetos  etc? 

6-Como ocorre a implantação da Educação do campo no município (articulação, 

atividades, papéis  das instituições, relações estabelecidas: SERTA, Secretaria de 

Educação do Estado de Pernambuco, Prefeitura e Secretaria de Educação Municipal,  

MEC)? 

7-Quais os instrumentos de gestão?(Plano Municipal de Educação, Conselho Escolar, 

Projeto Político Pedagógico, Associação de Pais e Mestres etc) 

8-O processo de elaboração, monitoramento e avaliação da Proposta de Educação do 

Campo. 

9-Que modificações relevantes são possíveis de se perceberem na educação do campo 

no município? 

10-Você acha que está nascendo um modelo novo de educação com essa Proposta de 

Educação do campo? 

11- O que faz a diferença entre as escola  do campo e outras que não desenvolvem a 

PEADS, como as da Zona Urbana? 

12- Que modificações relevantes são possíveis de se perceberem na comunidade? 

13-Como a comunidade se faz presente na escola?(a participação da comunidade) 

14-Como a escola se faz presente na vida da comunidade? 

15-Resistências  e aceitação à Proposta de Educação do Campo. 
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                                        ANEXO E 
                        
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O COORDENADOR E FORMADORES DO  
SERTA  
 
 
1- Compreensão  de Educação do campo. 

2- Concepção de  democracia e participação. 

3- Relato sobre  a  PEADS.  

4-O que é trabalhar a realidade do aluno? 

5- Mecanismos formais de gestão utilizados pela PEADS? (Conselho Escolar, Projeto 

político pedagógico, eleição de diretor, Conselho municipal de educação, Associação de 

moradores  e outros). 

6-Mecanismos e instâncias de gestão criados e/ou  utilizados pelos municípios que 

trabalham com a PEADS. 

7-Como ocorrem as relações entre o SERTA e as instâncias governamentais para a 

implantação da PEADS? 

• Governo federal 

• Governo estadual 

• Governo municipal 

8-Como ocorrem a relações entre o SERTA e demais instituições da sociedade civil? 

(conselhos, sindicatos, associações etc). 

OBS: nessas duas questões verificar (geral e em Lagoa do Itaenga) 

• as relações na elaboração, implantação, monitoramento  e avaliação  da PEADS 

• os recursos disponíveis 

• apoio material e de estrutura 

• relação com outros programas e projetos (federal,estadual e municipal)na área 

de educação e demais áreas governamentais 

• relação com o Plano Municipal de Educação 

• capacitação dos professores 



9-Durante todo esse período de implantação da PEADS o que você ressalta nos 

municípios em geral e especificamente em Lagoa do Itaenga, como elemento importante 

para a democratização da educação do campo? 

10-Fale sobre a aceitação e as resistências em relação a PEADS (políticos, gestores, 

técnicos, professores, funcionários, famílias comunidade, alunos e outros) 

11-Fale sobre as interferências político-partidárias e do poder local na Educação do 

Campo em Lagoa do Itaenga. 

12-O que mais contribuiu e vem contribuindo para a Educação do Campo em Lagoa do 

Itenga   se constituir como uma política pública?  

13-Resistências e aceitação à Proposta. 
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                                            ANEXO F 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃOE CONSELHO TUTELAR 
 
 
1-Compreensão de Educação do campo. 

2- Concepção de  democracia e participação. 

3- Relato sobre  a  PEADS.  

4-O que é trabalhar a realidade do aluno? 

5-Como é que o Conselho Municipal de Educação ou Tutelar vem tratando essa questão 
de Educação do Campo? Qual é o  papel dele e como estabelece a relação  com a 
Secretaria de Educação do município? 
 
6- Que decisões e medidas o CMN vem tomando em relação à Educação do Campo? 
 
7- Fale sobre o processo de elaboração, monitoramento e avaliação da Proposta de 

Educação do Campo no município. 

8-Que modificações relevantes são possíveis de se perceberem na educação do campo 

no município? 

9-Você acha que está nascendo um modelo novo de educação com essa Proposta de 

Educação do campo? 

10- O que faz a diferença entre as escola  do campo e outras que não desenvolvem a 

PEADS, como as da Zona Urbana? 
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                     ANEXO G 

 

RELATOS DOS ALUNOS SOBRE A ESCOLA SER 

FELIZ 

 

Eu gosto muito da minha escola. A minha escola é maravilhosa 

a minha escola representa para mim muita felicidade em minha 

vida a nossa escola é muito importante para nós porque essa 

escola tem tudo que eu preciso para mim na escola. Tem horta, 

também tem pesquisa para desenvolver melhor muita outra 

coisa e vou sempre estudar nela (aluna da 5ª série, com 10 

anos). 

 

Eu gosto muito da minha Escola porque todos os professores 

são muito legais passa atividades boas para o nosso 

desenvolvimento também a merenda é muito boa a horta. A 

Escola representa para mim muitas coisas porque aqui nessa 

Escola a gente se desenvolve de uma maneira mais fácil eu 

agradeço muito a Deus por nessa Escola ter a quinta série e eu 

quero muito que tenha até a oitava série pois eu amo estudar o 

estudo é muito importante para mim e para todos pois sem ele 

nós não somos nada eu também gosto muito de ler e hoje 

através da Escola  eu estou na quinta série ( aluna da 5ª série ).  

 

A escola é muito importante para nós nela aprendemos muitas 

coisas que serve para a nossa vida. Nós fazemos pesquisas 

pelas casas e comentamos sobre a pesquisa durante as aulas 

nas outras escolas da rua não fazem pesquisa é muito bom 

fazer pesquisa. Eu gosto muito desta escola nós não brigamos, 

a horta é muito bonita nós zelamos pela nossa escola e também 



aprendemos muito. Eu gostei da quinta-série no campo ( aluna 

da 5ª série ). 

 

A Escola é ótima por que ela é dentro da comunidade ela não 

tem barulho e não tem aulas vagas e o aprendizado é muito 

ótimo e aqui nós temos pesquisa para fazer com a comunidade. 

Com as pesquisas da comunidade nós trabalhamos na sala de 

aula nós trabalhamos também com a horta nós gostamos muito 

da Escola aprendemos muito (um aluno da 5ª série com 15  e  

um com 13 anos). 

 

A minha Escola representa estudo. Aprende não fazer nada 

errado não chamar palavrão. Fala sobre os animais sobre o 

solo, o ambiente. Na minha Escola tem merendeira, 

professores. Na escola tem uma educação boa, boa merenda. 

Escola do campo ( aluna da 5ª série com 11 anos ). 

 

A minha escola é muito boa e bonita eu gosto muito dela 

porque eu aprendo mim desenvolvo muito porque ela é muito 

importante para a nossa vida e também temos horta merenda e 

outras coisas mais. Na escola estudamos com a PEADS 

fazemos pesquisa na Comunidade quando agente chega na 

escola agente faz a tarefa eu agradeço a Deus por ter uma 

escola na minha comunidade. Eu gosto muito de estudar na 

Escola e tenho orgulho de estudar, mais ainda eu tenho 

professores maravilhosos eu gosto muito dos meus professores 

(aluna da 5ª série, com 11 anos ). 

 

A minha Escola é muito importante para mim porque aqui na 

Educação do Campo nós aprendemos mais do que na zona 

urbana e o que tem na escola a horta e eu fico feliz por estudar 

nessa escola maravilhosa porque o que eu aprendo nela levarei 

pra o resto da vida (aluna da 5ª série, com 12 anos). 
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                        ANEXO H 

 

              RELATOS DOS ALUNOS SOBRE A ESCOLA NOSSO 

ORGULHO 

 

Na minha escola é muito bom a gente pesquisa apresenta faz 

versos rimados produções de textos paródia acróstico cordel 

e etc quando eu comecei a ir a escola eu mudei eu aprendi 

muitas cosias boas mas tem coleguinha que não quer  estudar  

só quer brincar nós temos a hora de brincar e de estudar. No 

mundo tem muitas crianças que quer estudar não pode então 

a gente tem que estudar  muito para no futuro ter alguma 

coisa só quem estuda tem oportunidade, é vivendo e 

aprendendo as coisas boas que as professoras ensinam vamos 

estudar para entender melhor a vida. Só a escola nos 

encaminha somos crianças inteligentes. Eu quero terminar os 

meus estudos e ter uma profissão para poder ajudar meus 

pais e eles se orgulhar de mim. A escola representa tudo na 

minha vida (aluna de 10 anos da 4ª série). 

 

Bem eu gosto das aulas e das tarefas das brincadeiras da 

merenda e das leituras das produções de textos gosto de ler 

literatura de cordel adoro a aula de campo. A escola significa 

tudo na minha vida ela é um exemplo para mim porque nos 

transmite coisas boas para quem entende, a escola é o melhor 

doce lar melhor que minha própria casa porque na escola 

aprendi a me expressar. Hoje, não sou tão tímido como era 

antes só a escola transforma as pessoas no modo de agir, 

pensar e falar (aluno de 9 anos da 3ª série ). 



 

A minha escola é minha segunda casa, eu tenho muita 

dedicação pela escola, na minha escola eu aprendi a escrever, 

ler e também sou muito feliz, por ter oportunidade de 

estudar, para no futuro ser um cidadão defensor da pátria, 

estudar é muito importante. Só quem estuda tem 

oportunidade de vencer na vida. Eu agradeço a professora 

Lúcia pela dedicação que ela tem com sua turma, gosto 

muito de sair com ela na comunidade fazendo pesquisa, 

quando saímos para pesquisar é só alegria isso pra mim é 

muito legal, gosto do jeito que a professora explica as aulas. 

Ela é muito exigente eu faço todas as tarefas. Para mim 

estudar é muito importante. A escola modificou minha vida ( 

aluno de 10 anos da 4ª série). 

 

A minha escola representa para mim muita coisa porque a 

escola é lugar para aprender e ter um futuro brilhante mais 

muitas crianças não dá valor aos estudos e depois se 

arrepende porque não valorizou o estudo. O meu dever é 

estudar para que um dia eu seja alguém. No futuro eu tenho 

que estudar muito é muito bom porque  sem o estudo eu não 

seria nada na vida então se eu quiser  ter algo na vida eu terei 

que me esforçar para isso eu vou ter que estudar bastante 

para garantir  um futuro brilhante é bom eu vou ter que 

estudar muito mesmo o estudo é muito importante para mim 

porque sem o estudo eu não saberia ler e escrever mais com 

o estudo eu sei tudo isso e também eu gosto de estudar etc. 

também eu gosto de ir para a escola porque lá eu faço muitas 

tarefas e porque estudar é a melhor coisa da vida ( aluna de 

11 anos da 4ª série ). 

 

A escola representa tudo pra mim ela é muito importante e 

nos transforma na sala de aula tem que aprender a respeitar a 

professora. Ela educa todos os alunos com muita atenção. O 



aluno educado tem que saber falar, pensar se comportar. 

Assim é minha escola alegre trata bem as crianças recebendo 

com carinho amor e atenção, hoje eu estou tão contente 

porque vou escrever um texto. A minha vida é alegre, sempre 

foi. Assim, gosto de brincar com meus colegas na escola as 

crianças aprendem como se preparar para o futuro. Só a 

escola nos dar oportunidade pra vencer na vida (aluna de 9 

anos da 4ª série ). 

 

Eu gosto da Escola João Martiniano porque na escola  eu 

aprendi muitas coisas como paródia, versos rimados aprendi 

a fazer gráficos acróstico gosto de ler versos poesias, cordel 

gosto de pesquisar, a professora é ótima eu gosto dela como 

uma mãe, as vezes sou um pouco malcriada e respondona 

mas depois paro pra pensar e peço desculpa para a professora 

ela é legal a escola é o melhor  na vida das pessoas ( aluna de 

10anos da 4ª série ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


